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Tot i l’inici de la vacunació, els contagis augmenten.    ACN
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És la primera vegada que en aquesta 
tercera onada de la pandèmia  hi torna  
a haver més de 3.000 contagis diaris de 
Covid-19 a Catalunya  Salut ho vincula  
a un excés d’interacció social, no només 
durant les festes de Nadal

Els contagis 
es tripliquen  
i els hospitals 
ja ajornen 
operacions

APERTURA DAULES  |  PÁGS. 4-5

Les escoles 
esquiven el debat

Tot i algunes postures en contra, les escoles han obert aques-
tamsetmana després de les festes de Nadal i Reis amb uns 
nous protocols de ventilació a les aules  En tres setmanes es 
faran 170.000 proves d’automostra per fer el cribratge a tot el 
personal docent i no docent

 GENTE

LA PANDÈMIA  |  PÁG. 6

Sevilla tiene un partido especial
DEPORTES   |  PÁG. 10

El Barça se gana el derecho a pelear por un título oficial, la Supercopa de España, después 
de eliminar en los penaltis a la Real Sociedad  Podría ser el primer éxito de la era Koeman

‘L’èxit de la temporada’, 
l’obra que celebra els 30 
anys d’El Terrat, arriba al 
Teatre Coliseum 

MUYFAN  |  PÁG. 13

L’amistat de sis 
actors de teatre 
després de   
dues dècades

“El amor familiar es el 
más puro que existe”

MUYFAN  |  PÁG. 11 La finalista del Premio Plane-
ta 2020, Sandra Barneda, 
nos habla de su trayectoria y 
de su último libro, ‘Un océano 
para llegar a ti’
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El mercat laboral més 
fràgil de la Unió Europea

spanya va acabar el 2020 amb el mer-
cat laboral més fràgil de la Unió Euro-
pea, segons les últimes dades de l’Eu-
rostat. L’estat espanyol encadena dos 
trimestres amb el mercat laboral més 
fluix d’entre tots els estats membres: el 
segon trimestre va registrar un 24,9% 
de fragilitat i el tercer va caure al 25,5%. 
Per contra, aquest indicador que cal-
cula el desequilibri entre les persones 

disposades a treballar i els llocs de feina disponi-
bles va ser d’un 13,9% de mitjana a la UE. D’altra 
banda, Espanya es manté com a segon estat de la 
UE amb la taxa d’atur més alta després de Grècia. 
En concret, l’estat espanyol va registrar un atur 
del 15,8% i Grècia d’un 16,7%, superant la mitja de 
la UE del 7,3% l’últim trimestre. 

La fragilitat del mercat laboral és un indicador 
que suma el nombre de persones desocupades, els 
treballadors a temps parcial subocupats, les per-
sones que busquen feina, però no estan disponi-
bles immediatament i les persones disponibles 
per treballar, però que no busquen feina. A la Unió 
Europea, la taxa ha caigut lleugerament l’últim 
trimestre de l’any 2020 a un 13,9% en comparació 
amb un 14,1% el segon trimestre. Les millors da-
des les registra la República Txeca amb un 3.7% de 
fragilitat, seguida de Polònia amb el 6.1%.

E

La taxa d’atur només la super Grècia a la UE.  ACN

LA 2ONA TAXA D’ATUR MÉS ALTA 

El conseller delegat 
d’Endesa, José Bogas, 
ha reconegut que 

l’energia a Espanya “és cara”, no 
pels costos de generació , sinó 
per les “càrregues” assumides 
per les empreses elèctriques.

Endesa reconeix que 
l’energia és “cara”

Metges i científics han 
alertat de la possibilitat 
que no es puguin cele-

brar les eleccions del 14-F.  El 
Govern, diuen ha d’estar “logís-
ticament” preparat per garantir 
una votació segura.

Els sanitaris, contra  
les eleccions

 La Comissió Europea 
ha assegurat que “ 
respecta” la inde-

pendència dels tribunals  
belgues després del seu rebuig 
a l’extradició de l’exconseller 
Lluís Puig.

Brussel·les respecta  
els seus tribunals

 L’activista Adrià Carrasco ha tornat a Catalunya després de més de dos 
anys i mig a l’exili.El membre dels CDR va fugir a Bèlgica després que la 
Guàrdia Civil es presentés a casa seva la matinada del 10 d’abril del 2018. 
La justícia ha arxivat la seva causa.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Adrià Carrasco 
torna a 
Catalunya

ES DECIDIRÀ EL DIA 29 

 L’Agència Europea del Medicament 
(EMA, per les seves sigles en anglès) 
decidirà si aprova la vacuna d’Oxford-
AstraZeneca el 29 de gener

Una nova vacuna, a puntEl conseller d’Educacióha 
afirmat que només en una 
situació de confinament to-
tal s’haurà de replantejar 
“què fer amb l’escola” i que  
és un servei essencial.

Josep Bargalló

“L’escola és  
el darrer que 
tancarem”

LA XIFRA

61%
Segons un sondeig de GAD3 a Catalunya, 
un 60,6% dels enquestats creu que s’ha de 
concedir l’indult als presos de l’1-O mentre 
que el 32,6% s’hi oposa, 

A favor d’indultar els presos

LA FRASE
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Experts, comunitat educativa, i pares i mares, dividits 
sobre la tornada a l’escola  Segons Educació, les dades 
demostren que les escoles són un espai segur

Les escoles superen tots 
els debats que posaven 
en dubte la reobertura

Ni la neu, ni elfred ni el Covid han pogut tancar les portes de la majoria dels centres. com  l’Escola Jaume I de Llívia (Cerdanya).   ACN

EDUCACIÓ

CONTAGIS FORA DE L’ESCOLA

La Societat Catalana de Pediatria considera que els alumnes 
han poder seguir anant a l’escola “aplicant les mesures de 
seguretat oportunes”. En un comunicat, asseguren que se-
gons “l’evidència actual i les publicacions científiques que hi 
ha fins al moment” es demostra “els contagis han tingut lloc 
fora de les escoles i en franges d’edat no infantils”.

En defensa de no confinar els infants

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El curs escolar s’ha reprès 
aquest dilluns a la majoria de 
les escoles de Catalunya –a 
excepció dels centres tancats 
pels efectes del temporal-.El 
retorn a les aules després de 
les vacances escolars, però, 
ha generat divergència d’opi-
nions entre experts,comuni-
tat educativa i els mateixos 
pares i mares. 

De fet, alguns experts han 
demanat ajornar la tornada 
presencial a les aules davant 
la previsió que les dades epi-
demiològiques empitjorin i 

per l’aparició d’una variant 
del virus amb més capacitat 
de transmissió. Amb aquest 
panorama, aquests experts 
veuen poc raonable la reo-
bertura dels centres educa-
tius i van fer una carta públi-
ca demanant l’endarreriment 
del reinici escolar presencial. 

El cap d’Immunologia Pe-
diàtrica de l’Hospital Vall 
d’Hebron, Pere Soler, defen-
sa que el tancament d’escoles 
és una de les últimes mesures 
a adoptar en la pandèmia i 
diu que és l’opinió de l’OMS 
i del CDC europeu. I defensa 
que, si finalment l’evolució 
de la pandèmia obliga a tan-
car les escoles, serà “un fracàs 
com a societat i voldrà dir que 
ho hem fet molt malament”. 

En el mateix sentit s’ha 
pronunciat la Societat Catala-
na de Pediatria, que diu que 
“aplicant les mesures de segu-
retat oportunes” els alumnes 
podran seguir el seu curs es-
colar de forma presencial. 

En canvi, per Xavier Bo-
nal, catedràtic de Sociologia 
de la UAB, els costos del tan-
cament de les escoles “són 
molt més elevats que els pos-
sibles beneficis”. 

El balanç del 1er trimestre 
Si partim de les dades dels 
primers tres mesos d’aquest 
curs, malgrat la Covid, eltri-
mestre s’ha pogut seguir amb 
certa normalitat. Segons Edu-
cació, les dades demostren 
que les escoles són un espai 
segur. 

En aquests més de tres 
mesos de curs, el 99,39% dels 
centres educatius han estat 
oberts. La trentena que ha 
hagut de tancar en algun mo-
ment han estat bàsicament 
llars d’infants i escoles ru-
rals.La majoria de l’alumnat 
ha pogut fer classe amb nor-
malitat: 8 de cada 10 infants 
han anat a l’escola cada dia i 
no s’han hagut de confinar.I 
pel que fa al professorat, 9 de 
cada 10 mestres han pogut 
fer classe durant tot el trimes-
tre. Si alguna cosa assenyala 

la comunitat educativa arrel 
de l’experiència del confina-
ment és que tancar les aules 
i fer l’ensenyament telemàti-
cament implica assumir mol-
tes pèrdues, tant acadèmi-
ques com emocionals.Tam-
bé recorden les greus con-
seqüències, per als infants, 
de no anar a l’escola, “sovint 
un lloc on es proporciona nu-
trició i supervisió emocional 
a les famílies més vulnera-
bles”. 

Un retràs mínim 
Tot i així, el sindicat USTEC-
STEs al Consorci d’Educació 
de Barcelona proposava la 
setmana passada una entra-

da esglaonada al segon tri-
mestre, per permetre a pro-
fessors i alumnes reprendre la 
presencialitat en millors con-
dicions de salut. 

El Departament d’Ensen-
yament va decidir ajornar fins 
aquest dilluns el retorn a l’es-
cola després de Nadal, per 
deixar uns dies de marge des-
prés de les trobades familiars 
del dia de Reis 

Debat entre pares 
El retorn a les aules després 
de les vacances escolars, però, 
també ha generat  divergèn-
cia d’opinions entre els pa-
res. A les portes del centre  
CEIP Sant Pau de Figueres hi 

UNA VINTENA  
D’ EXPERTS VAN 

DEMANAR 
AJORNAR LA 

TORNADA

EL 99% DELS 
CENTRES  VAN 
ESTAR OBERTS 

 EL PRIMER 
TRIMESTRE

EL CONSELLER HA 
INSISTIT QUE 
“L’ESCOLA ÉS 

L’ÚLTIM QUE ES 
TANCARÀ”

ES FARÀ CRIBATGE 
AL PERSONAL 
DOCENT I NO 

DOCENT DE LES 
ESCOLES
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Ni la neu, ni elfred ni el Covid han pogut tancar les portes de la majoria dels centres. com  l’Escola Jaume I de Llívia (Cerdanya).   ACN

ha qui pensa que, tot i que la 
seguretat absoluta no exis-
teix, cal que els infants tor-
nin a estudiar. D’altres, que 
potser s’hauria hagut d’espe-
rar que la situació de la 
pandèmia millorés i alguns 
que les escoles són segures 
si se segueixen tots els proto-
cols. 

Maria Escarti creu que és 
“perillós” però que estan mi-
llor a l’escola que a casa. “Aquí 
aprenen més i crec que hi es-
tan bé”. La Mabel, en canvi, 
creu que els centres educatius 
són els espais més segurs per-
què, fins ara, hi ha hagut poca 
incidència. La Maria, en can-
vi, veu amb preocupació el Les escoles han obert aquest dilluns després de les festes de Nadal i Reis.    ACN

retorn a les aules. “Hi ha 25 
nens per classe i no tenen su-
ficient espai per guardar la 
distància”, afirma. “Crec que 
calia esperar una mica perquè 
la cosa no va bé. Els bars i 
restaurants estan tancats i la 
pandèmia no ha d’entrar a 
l’escola tampoc”, afegeix. 

Amb tot, l’administració 
remarc la importància de 
l’educació presencial. En 
aquest sentit, considera que 
l’ensenyament telemàtic va 
ser un “pedaç” que es va ha-
ver de posar per la situació 
viscuda a l’inici però que 
“sempre que es pugui garan-
tir la presencialitat” s’ha de 
fer. 

Les escoles han obert 
amb uns nous protocols 
de ventilació a les aules i 
les primeres proves de 
cribratge del personal 
docent i no docent dels 
centres. Així, les escoles 
han rebut unes noves in-
dicacions per “equilibrar 
el confort tèrmic amb la 
ventilació necessària” a 
les aules que s’han basat 
en les anàlisis del CSIC: 
Cada hora s’ha de venti-
lar durant 15 minuts 
però no cal obrir totes 
les finestres sinó que 
amb una n’hi ha prou, i 
és preferible que no si-
gui la més propera al ca-
lefactor. Tampoc cal 
ventilar abans de co-
mençar les classes, sinó 
quan tothom és a l’aula i 
després de les classes. 
Són algunes de les pun-
tualitzacions que revi-
sen el protocol anterior. 

Les instruccions de la 
Generalitat recomanen 
escalfar les aules amb 
les finestres tancades 
com a mínim una hora 
abans que hi arribin els 
alumnes. Quan acabi la 
jornada, s’han d’obrir to-
tes les portes i finestres 
de les aules com a mí-
nim 30 minuts. Sempre 
s’ha de procurar que la 
ventilació sigui creuada, 
és a dir, que hi hagi co-
rrent. 

Cribatge massiu 
El conseller Josep Barga-
lló ha assegurat que en 
tres setmanes s’hauran 
fet les 170.000 proves 
d’automostra per fer el 
cribratge a tot el perso-
nal docent i no docent 
de tots els centres esco-
lars de Catalunya. 

Moltes escoles ja han 
rebut les proves i han 
començat a fer aquest 
mateix dilluns el cribrat-
ge. Segons el conseller el 
ritme el marcaran els la-
boratoris segons la seva 
capacitat, que no és la 
mateixa en cada territo-
ri. El cribratges no s’han 
fet abans, diu el conse-
ller,perquè és més efi-
cient fer-ho amb les es-
coles obertes, ja que 
molt personal és nou.

Educació 
actualitza el 
protocol per 
ventilar les aules

PROTOCOLS



D E L  1 5  A L  2 2  D E  E N E R O  D E  2 0 2 1   |   G E N T E6 C ATA L U N YA

L’alt risc de trastorn mental dels sanitaris

Gairebé la meitat dels 
professionals sanitaris a 
l’estat espanyol té un alt 
risc de patir un trastorn 
mental després de la pri-
mera onada del corona-
virus i un 14,5% el pateix 
de forma discapacitant, 
és a dir, amb repercus-
sions clares en la vida 

Prop de la meitat dels sanitaris de l’Estat té un alt risc de trastorn 
mental després de la primera onada de la covid-19  Els símptomes 
principals són depressió, ansietat, atacs de pànic i trastorn d’estrès

IMPACTE DE LA PANDÈMIA  |   ELS EFECTES DE LA PRIMERA ONADA 

professional i personal. 
Ho indica un estudi lide-
rat per investigadors de 
l’Institut Hospital del 
Mar d’Investigacions 
Mèdiques (IMIM) i met-
ges del Mar. Els símpto-
mes principals són de-
pressió, ansietat, atacs 
de pànic, trastorn d’es-

très posttraumàtic i abús 
de substàncies.  

Plantejar-se el suïcidi 
Segons l’estudi publicat 
a ‘Revista de Psiquiatría 
y Salud Mental’, del total 
de participants, el 45,7% 
presenten risc alt d’al-
gun tipus de trastorn 

mental, és a dir, necessi-
tarien una avaluació 
professional per confir-
mar la presència d’un 
trastorn mental. Per pa-
tologies, el 28% presenta 
depressió; el 22,5% tras-
torn per ansietat; prop 
del 25%, pànic; el 22%, 
estrès posttraumàtic i el 
6%, abús de substàncies. 
A més un 3,5% dels sani-
taris presenta ideació 
suïcida activa en l’últim 
mes. La prevalença dels 
trastorns mentals és més 
elevada en el cas de les 
dones joves, que no han 
nascut a l’estat espanyol 
i que no estan casades. 

GENTE 
L’hospital de Can Ruti ha po-
sat en marxa una unitat de 
covid persistent pediàtrica, 
pionera a Catalunya, i que 
atén menors que després de 
passar la malaltia continuen 
presentant símptomes. Les 
principals seqüeles són fatiga, 
dificultat respiratòria, debi-
litat i cefalees.  

La unitat va començar a 
funcionar el 15 de desembre 
i actualment atén catorze pa-
cients d’entre deu i disset 
anys. Alguns d’ells van patir la 
malaltia al març del 2020 i 
encara avui presenten símp-
tomes. “És important donar 
una atenció multidisciplinària 
atenent a les manifestacions 

físiques, cognitives i emocio-
nals que això comporta”, ex-
plica la cap de Servei de Pe-
diatria de Can Ruti, Maria 
Méndez. 

Diferents especialistes 
En aquest sentit, la nova uni-
tat està integrada per profes-
sionals del Servei de Pediatria 
especialistes en malalties in-
feccioses, neurologia, pneu-
mologia i cardiologia; així 
com professionals de Psiquia-
tria, Psicologia, Rehabilita-
ció, Radiologia i de l’educació. 
L’equip compta també amb 
professionals de l’Institut 
Guttmann. Quan arriba un 
pacient nou a la unitat, els 
especialistes fan una prime-
ra visita per analitzar el cas i 
poder establir un pla terapèu-
tic personalitzat.

Part de l’equip de la nova unitat pediàtrica.

Can Ruti crea la primera 
unitat pediàtrica  de 
covid persistent
En el primer mes en funcionament s’ha atès 
catorze infants amb símptomes des de fa mesos 
 Ofereix atenció en diverses disciplines

La vacuna de Moderna   
ja es posa a Catalunya

GENTE 
Les primeres 5.800 dosis de la 
vacuna de la covid-19 de Mo-
derna es començaran a ad-
ministrar als hospitals d’Am-
posta, de Mataró, Althaia de 
Manresa i Sant Joan de Déu 
de Barcelona. El secretari de 
Salut Pública, Josep Maria Ar-
gimon ha explicat que l’ac-

ceptació del vaccí entre els 
primers col·lectius a rebre’l 
està sent molt alta; amb tot, 
entre el 7% i el 8% del perso-
nal que treballa en residències 
l’està rebutjant. 

El proper dilluns tornaran 
a la residència de Feixa Llar-
ga de l’Hospitalet de Llobre-
gat, ja que està previst que es 
comencin a administrar les 
segones dosis de la vacuna, 
necesària per immunitzar.

PANDÈMIA

PANDÈMIA

Quinze dies després del Cap d’Any, les dades ja mostren les 
conseqüències de l’augment de contactes socials per Nadal   
 Salut avisa que venen dies complicats i preveu restriccions

El 83% dels llits d’UCI estan ocupats  
i ja es desprogramen operacions

PANDÈMIA

Un malat de la Covid en un espi UCI de l’Hospital Universitari de Bellvitge.    ACN

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Les dades continuen mos-
trant que la Covid-19 està en 
expansió a Catalunya. Aques-
ta setmana, passades les fes-
tes de Nadal, Cap d’Any i Reis, 
els consellers de Salut i d’In-
terior, i altres responsables 
del seguiment de la 

pandèmia, han comparegut 
per informar sobre la situació 
actual.  

Segons aquestes, l’ocupa-
ció a les UCI supera el 83% i 
més de la meitat dels llits els 
ocupen malalts de coronavi-
rus. La resta, pacients amb 
altres patologies. Segons ha 
explicat la consellera de Salut, 
Alba Vergés, alguns centres 
ja han començat a despro-
gramar activitat assistencial 
no relacionada amb la covid 
per alliberar professionals i 

Això vol dir que s’han triplicat 
en un mes. 

Més activitat als CAP 
Paral·lelament, als centres 
d’atenció primària (CAP) han 
augmentat l’activitat global, 
relacionada amb la covid-19 
i altres patologies, entre un 
10% i un 25% en una setma-
na, indica el president de la 
Societat Catalana de Medici-
na Familiar i Comunitària 
(CAMFiC), el doctor Antoni 
Sisó. Infermeres i metges as-
senyalen que els CAP estan 
notant l’increment de casos 
de coronavirus dels últims 
dies a la vegada que han assu-
mit la vacunació de les prime-
res dosis de la covid-19. 

A CATALUNYA, DE 
MITJANA, HI 

TORNA A HAVER 
MÉS DE 3.000 

CONTAGIS DIARIS

que puguin dedicar-se a aten-
dre els malalts crítics, que 
continuen creixent.  

A Catalunya, de mitjana, 
hi torna a haver més de 3.000 
contagis diaris de Covid-19. 
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El Govern proposarà aquest divendres l’ajornament del 14-F  
si no hi ha un consens alternatiu entre els partits  Part de 
l’executiu situa la nova data electoral entre maig i juny 

Les eleccions catalanes pel 
14 de febrer pengen d’un fil

Seran les primeres eleccions catalanes amb mascareta.    ACN

POLÍTICA

N .BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El Govern proposarà diven-
dres l’ajornament del 14-F si 
no hi ha un consens alterna-
tiu entre els partits. Així ho 
confirmen a l’ACN diverses 
fonts de l’executiu i dels par-

tits que el conformen. La prio-
ritat és que la taula política 
tingui quòrum, però si no és 
possible el Govern en fun-
cions posarà damunt la taula 
l’endarreriment electoral. La 
nova data se situaria entre 
maig i juny, segons una part 
de l’executiu.  

Des de diferents conselle-
ries implicades en la gestió 
de la pandèmia subratllen 
que la situació és molt com-

plicada i que els pronòstics 
no son bons. Tot i que insistei-
xen a esperar a divendres, 
l’escenari d’ajornament elec-
toral pren força. L’executiu 
vol assegurar les “millors con-
dicions” pel procés electoral 
i per la ciutadania. 

28 formacions 
El Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (DOGC) ha 
publicat ja les llistes que els 
partits han aconseguit pre-
sentar a les Juntes Electorals 
de cadascuna de les quatre 
circumscripcions de Catalun-
ya. En total, fins a 28 partits di-
ferents concorreran a les elec-
cions, però no tots ho faran 
per totes les demarcacions. 
Els partits amb representa-
ció parlamentària actual i els 
més grans d’entre els que no 
en tenen han presentat llista 
a tot Catalunya, la majoria 
d’ells amb una renovació dels 
caps de llista. 

La circumscripció de Bar-
celona és la que més partits 
acull, i és la que tradicional-
ment té les llistes amb els can-
didats a presidir la Generali-
tat de cada formació. És el cas 
de Cs, JxCat, ERC, PSC, En 
Comú Podem, PDeCAT, CUP 
i el PPC, que a més tenen can-
didatures als quatre territoris 
per a aquestes eleccions. En-
tre ells, hi ha una àmplia reno-
vació d’aspirants a la pre-
sidència.  

Carlos Carrizosa a Cs, Lau-
ra Borràs –tot i que el núme-
ro u l’ocupa Carles Puigde-
mont a la llista però avançant 
que ell no serà el candidat a la 
investidura- a JxCat, Pere Ara-
gonès a ERC, Salvador Illa al 
PSC, Jéssica Albiach als co-
muns, Àngels Chacón al PDe-
CAT, Dolors Sabaté a la CUP 
i Alejandro Fernández al PPC, 
ocupen les places de candi-
dats a la presidència entre els 
partits més grans.

VINT-I-VUIT 
FORMACIONS 

HAN PRESENTAT 
LLISTES PER 

CONCÓRRER

La pujada del preu de  
la llum ja supera el 38% 
La factura de l’usuari mitjà ja és 19 euros més alta 
que fa un any, segons càlculs de l’associació Facua 
 La pujada ha coincidit amb l’onada de fred

GENTE 
La pujada del preu del qui-
lowatt hora (kWh) d’electrici-
tat durant aquests primers 
dies de gener arriba ja al 

38,4%, segons l’anàlisi de Fa-
cua-Consumidors en Acció 
sobre l’evolució de la tarifa 
semiregulada. La tarifa mitja-
na del kWh en els primers 13 
dies del 2021 representa 18,62 
cèntims, amb impostos indi-
rectes inclosos, enfront dels 

13,45 cèntims del mateix pe-
ríode de l’any passat. Amb 
aquestes xifres, la factura 
mensual de l’usuari mitjà és 
de 19 euros més cara que la 
de fa un any. Així, el rebut 
podria ser de 87,33 euros, un 
27,7% per sobre dels 68,40 
euros que pagava el mateix 
usuari durant els 13 dies pri-
mers dies de gener de 2020. 

El perfil d’usuari mitjà uti-
litzat per Facua consumeix 
366 kWh mensuals i té una 
potència contractada de 4,4 
kW. L’associació ha sol·licitat 
una reunió a la vicepresiden-
ta quarta de Govern.

CONSUM

GENTE 
El 2020 ha estat un any càlid 
en general a tot Catalunya. 
La temperatura mitjana anual 
ha superat en més de mig 
grau el valor de la mitjana 
climàtica del període de re-
ferència –de 1961 a 1990- de 
manera generalitzada. Segons 
el Servei Meteorològic de Ca-
talunya el 2020 ha estat l’any 
més càlid des del 1950.  

Gairebé tots els mesos de 
l’any han presentat un com-
portament càlid, amb un fe-
brer que ho va ser excepcio-
nalment, i només amb l’ex-
cepció de l’octubre, que va 
ser un dels més freds de les úl-
times dècades a Catalunya. 
Aquest 2020 cap estació de la 

Xarxa d’Estacions Meteo-
rològiques Automàtiques ha 
registrat una temperatura 
mitjana anual que sigui infe-
rior al valor que li correspon 
a la mitjana climàtica de 1961 
a 1990. La major part del terri-
tori ha tingut una anomalia 
d’1 grau respecte aquesta 
mitjana, mentre que a Bar-
celona hi ha hagut per quart 
any consecutiu el valor més 
alt d’anomalia, de +2 graus 

18 graus de mitjana 
La temperatura mitjana anual 
més alta a Catalunya ha supe-
rat per poc els 18 graus a Bar-
celona, mentre que els in-
drets més freds s’han localit-
zat evidentment a zones de 
més altitud del Pirineu i Pre-
pirineu, on ha quedat per sota 
dels 6 graus.

Aquest estiu voluntaris repartien aigua percombatre la calor.

El 2020 ha estat l’any 
més càlid des del 1950  
a Catalunya
Puja més de mig grau la temperatura mitjana 
anual però en canvi es registra un dels octubres 
més freds de les darreres dècades

CLIMATOLOGIA

Les nevades i un fred intens han protagonitzat aquest inici d’any.    
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F. Q. 
Después de 21 jornadas dis-
putadas (aunque aún hay al-
gunos partidos pendientes 
por la pandemia), nadie tiene 

El otro sueño del 
campeón invernal

FÚTBOL   |  COPA DEL REY

mejores números en la Liga 
SmartBank que el RCD Espa-
nyol. El cuadro que dirige Vi-
cente Moreno llega al ecuador 
del torneo de la regularidad 

con 45 puntos en su casillero 
y el liderato en el bolsillo, 
unos datos que confirman 
que está por el buen camino 
para regresar a la máxima ca-
tegoría. 

Este fin de semana, la Liga 
SmartBank se toma un res-
piro. La razón es la disputa 
de los dieciseisavos de final de 
la Copa del Rey, una ronda 
que aún se jugará a partido 
único y en la que el Espanyol 
jugará como local frente a 
Osasuna. La cita será este do-
mingo 17 (12 horas) en Cor-
nellá-El Prat. El último ante-
cedente entre ambos equi-

El Espanyol se mide este domingo 17 al Osasuna 
en los dieciseisavos de final del torneo del KO  

Esta ronda se cerrará con un Cornellá-Barcelona

El Espanyol jugará como local en la Copa

pos se dio en Primera Divi-
sión, justamente en la última 
jornada antes del confina-
miento, con triunfo por 1-0 
para los navarros. 

David contra Goliat 
Esta ronda copera se llevará el 
protagonismo este fin de sem-
na, aunque no se cerrará has-
ta el jueves 21, fecha en la 
que jugarán sus encuentros 
algunos de los equipos que 
están disputando la Super-
copa. Ese es el caso del Barça, 
que visitará al Cornellá, que 
ya dio la campanada apean-
do al Atlético de Madrid.

Un retorno 
al mismo 
punto de 
inflexión
El Barça afrontará este domingo la 
posibilidad de levantar un título tras casi 
20 meses de sequía  Ronald Koeman 
tiene la importante duda de Lionel Messi

FÚTBOL  |  SUPERCOPA DE ESPAÑA

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Uno de los numerosos tópicos 
que pueblan el discurso fut-
bolístico es que este deporte 
siempre te da una oportuni-
dad de revancha. El Barça ha 
encontrado el sentido a esa 
máxima en la Supercopa de 
España, una competición que 
hace apenas un año se convir-
tió en una especie de caja de 
Pandora desde la que se co-
menzó a fraguar la crisis de-
portiva e institucional que 
atraviesa el club azulgrana. 

Curiosamente, en el pri-
mer aniversario de la destitu-
ción de Ernesto Valverde 
como entrenador del Barcelo-
na, quien ahora ocupa ese 
cargo, Ronald Koeman, co-
menzó a acariciar la posibili-
dad de levantar su primer tí-
tulo como técnico culé. A pe-
sar de no poder contar con 

Messi por problemas físicos, 
el Barça sacó adelante su 
compromiso con la Real So-
ciedad, eso sí, tras un impor-
tante esfuerzo de 120 minutos 
y una tanda de penaltis en la 
que Marc André Ter Stegen 
se vistió de héroe. Para todos 
los que defienden que el ger-
mano es el mejor del mundo 
en su demarcación, la prime-
ra semifinal de la Supercopa 
se llenó de argumentos para 
reforzar dicha tesis. Las bue-
nas intervenciones durante 
el partido dejaron paso a los 
lanzamientos desde el punto 
fatídico, donde el internacio-
nal alemán negó el gol a con-
sumados especialistas como 
Mikel Oyarzabal.  

Incógnitas y certezas 
Pensando ya en la final de 
este domingo (21 horas), Koe-
man cuenta con una noticia 
negativa, la duda de Messi, 
cuyo concurso no está ase-

gurado por culpa de los pro-
blemas que le impidieron ves-
tirse de corto ante la Real So-
ciedad. Sin embargo, al técni-
co holandés comienzan a sur-
girle brotes verdes desde otros 
frentes. Mingueza y Araujo 
continúan consolidándose 
como valores firmes en la lí-
nea defensiva; Frenkie De 
Jong volvió a sumar otro gol a 
sus registros, confirmando 
que su mayor presencia en el 
área puede ser una excelente 

alternativa en el juego de ata-
que; y hasta Riqui Puig se 
sumó a la causa, tirando de 
personalidad para lanzar el 
quinto y definitivo penalti. 

Con estos mimbres, el 
Barça buscará su decimo-
cuarta Supercopa de España, 
un título que pondría punto y 
final a la sequía abierta con la 
conquista de la Liga 2018-
2019 y que podría suponer 
un punto de inflexión, en este 
caso, en sentido positivo.

TER STEGEN Y DE 
JONG FUERON, 

OTRA VEZ, DOS DE 
LAS NOTICIAS 

MÁS POSITIVAS

Los jugadores del Barça celebrando el pase a la final

Después de la criba que 
siempre supone la pre-
sentación de los apoyos 
necesarios en forma de 
firmas, el proceso electo-
ral para la presidencia 
del FC Barcelona debería 
entrar en la recta final, 
con el consiguiente de-
bate centrado en las po-
sibilidades de cada can-
didato.  

Sin embargo, la actua-
lidad en este ámbito está 
marcada por las dudas 
en torno a la posibilidad 
de que el 24 de enero se 
celebre, tal y como se es-
tableció originalmente, 
la jornada electoral. La 
situación de la pande-
mia, en plena tercera ola 
de contagios, parece in-
compatible con el requi-
sito del voto presencial. 
A pesar de ello, uno de 
los candidatos a priori 
mejor colocados, Joan 
Laporta, ha abogado por 
celebrar los comicios, ya 
que, a su juicio, aplazar-
los sería “un golpe a la 
democracia”. 

¿Fraude? 
Por si este embrollo fuera 
poco, la polémica prota-
gonizada por la precan-
didatura de Emili Ros-
saud ha embarrado aún 
más todo el proceso. Al 
parecer, entre los boletos 
presentados aparece uno 
de Agustí Benedito, el 
primero que reconoció 
que no alcanzaría el nú-
mero mínimo de firmas.

El proceso 
electoral mira 
con dudas a la 
cita con las urnas

INSTITUCIONAL
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l contrario de lo que sucede 
con algunos escritores, en el 
caso de Sandra Barneda su 
cara y su nombre son suficien-
temente conocidos por el pú-
blico. Sus apariciones como 
presentadora de varios pro-
gramas de televisión ayudan a 
ello, pero para abrir las puertas 
del éxito en la literatura hace 
falta algo más. Ya mostró la lla-

ve del talento en su primera novela, ‘Reír al 
viento’, y con su última obra, ‘Un océano para 
llegar a ti’, ha alcanzado un hito de altura: ser 
finalista del Premio Planeta 2020. 

 
Naciste en Barcelona en octubre. En 
esa ciudad y en ese mes te proclama-
ron finalista del Premio Planeta. Su-
pongo que es uno de los mejores rega-
los que te habrán hecho por tu cum-
pleaños. 
La verdad es que sí. No lo había pensado 
de ese modo, pero es cierto que es como 
un regalo de cumpleaños que te llega y 
hace muchísima ilusión, más en un año 
tan atípico como este 

¿Lo das más valor por eso, porque este 
2020 todo es un poco más complicado? 
No, creo que el Premio Planeta es tan 
importante por sí mismo que es imposi-
ble restarle valor, es como entrar en el 
círculo privado de grandes escritores 
como Mendoza, Vargas Llosa o Cela. En 
el jurado está Carmen Posadas; que gen-
te como ella valore mi obra y me dedi-
que ciertos halagos es un aval. No nece-
sito un 2020 como este, si me lo hubie-
ran dado en 2018 estaría igual de feliz.  

Uno de los temas centrales que apare-
ce en ‘Un océano para llegar a ti’ es el 
poder que tiene el amor. 
El amor ejerce de ventilador en nuestras 
vidas y ofrece ese pegamento que a ve-
ces necesitamos para unir las grietas de 
la vida. A veces nos olvidamos de hablar 
desde el amor, desde esa vulnerabilidad 
de la que habla esta novela, por eso he 
dicho siempre que es intimista, porque 
habla desde un lenguaje universal: colo-
co como epicentro a la familia y después 
a las verdades veladas y cuestiones ma-
linterpretadas que se quedan ahí y que, 
cuando pasan años, vuelven a aparecer 
desde otra perspectiva; no puedes huir 
de ellas. En la novela esto se produce 
todo de forma precipitada, cómo una 
pérdida de un ser querido hace que se 
descubran esos secretos, modificando la 
vida del núcleo familiar.  

Visto con perspectiva desde que lo es-
cribiste, ¿qué aspectos tiene la prota-
gonista, Gabriele, que identifiques 
como tuyos? 
Al final tintes tiene, se pueden elegir tan-
tas características para definir al perso-
naje que me puedo sentir identificada 
con él, como el enfado que tiene con la 
vida y que no sabe de dónde viene. 

Cuando hablamos del amor tendemos 
a pensar en una relación de pareja, 
pero también está el amor familiar, 
que aparece mucho en el libro. ¿Por 
qué esa dualidad en la protagonista de 

A
amor profundo hacia su madre y una 
relación mucho más convulsa con su 
padre? 
Creo que en muchas familias ocurre eso. 
El padre de Gabriele asume la relación 
que tiene con su hija y delega completa-
mente en la madre a través de las llama-
das que se hacen, y eso hace que prácti-
camente pierdan la comunicación entre 
ellos. Es un aspecto muy interesante de 
tratar, esas faltas de comunicación entre 
padres e hijos que no siempre duran 
para toda la vida. El amor en esta novela 
lo pensé así, incluso el título, ‘Un océano 
para llegar a ti’, que te invita a pensar en 
una obra romántica, pero habla del 
amor más puro, no desde una atracción 
sexual, sino de uno poderoso, de peso, 
que traspasa las propias heridas de la 
vida. Ese, para mí, es el pegamento. 

Otro de los temas que tratas en ‘Un 
océano para llegar hasta ti’ es el de las 
segundas oportunidades. ¿Confías en 
ellas o crees que hay trenes que solo 
pasan una vez en la vida? 
Hay trenes que solo pasan una vez en la 
vida, pero también creo que con uno 
mismo no hay una ni dos oportunida-
des, sino todas las que quieras, porque 
para eso convives contigo mismo.   

Hablando de ti, hay tres realidades que 
conviven: la que creas con la literatu-
ra, la tuya propia y la de la televisión, 
con programas como ‘La isla de las 
tentaciones’. ¿Cuál de ellas te sirve 
como vía de escape? 

Son complementarias. En la televisión 
ensalzas tu paleta de colores a la hora de 
mostrar hacia fuera lo que tienes, para 
estar en el plató tienes que expandir tu 
energía. En cambio, la escritura es mu-
cho más de recogimiento, la necesidad 
de estar a solas, del silencio.  

¿Has tenido miedo de que en alguna 
ocasión la gente no se acercara a tus 
obras por prejuicios en relación a tu 
imagen televisiva? 
Nunca he tenido miedo. Siempre he es-
crito pero tenía mucho pudor a mostrar-
lo públicamente, porque es algo muy ín-
timo. Me habían planteado escribir en 
más de una ocasión y siempre lo había 
rechazado. Cuando me decidí, les puse 
una condición: no quería ningún contra-
to. Parece que está muy denostado que 
alguien de la televisión nos pongamos a 
escribir. El prejuicio es yermo; el que lo 
tiene se queda ahí, quien no lo tiene va 
avanzando y amplía su paleta de colores. 

“HAY TRENES QUE PASAN 
UNA VEZ EN LA VIDA, 

PERO CON UNO MISMO 
HAY OPORTUNIDADES”

“PARECE QUE ESTÁ  
MUY DENOSTADO QUE 

ALGUIEN DE LA TELE  
SE PONGA A ESCRIBIR”

SANDRA BARNEDA

“El amor nos da el 
pegamento necesario para 
unir las grietas de la vida”

La novela ‘Un océano para llegar a ti’ le valió a la 
periodista y escritora barcelonesa para ser proclamada 

finalista del Premio Planeta  Reconoce que tenía 
mucho pudor a la hora de mostrar sus textos en público

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE GENTE
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a comèdia ‘L’èxit de la tem-
porada’, dirigida per Enric 
Cambray i Israel Solà, s’en-
dinsa en l’amistat d’una 
manera “divertida, 
dramàtica i agra” amb una 
nova producció “de gran 
format i que no és una re-
posició” per a celebrar els 

30 anys d’El Terrat. L’espectacle tracta 
d’una companyia d’actors que assaja un 
‘Romeu i Julieta’, i que, abans de l’estre-
na, viu un d’accident que impedirà po-
sar de llarg l’obra fins al cap de vint anys.  
        “Volíem parlar de l’amistat”, ha 
avançat Solà, així com del pas del temps 
i els èxits aconseguits. Les restriccions 
per la pandèmia han fet impossible man-

L
tenir la programació de l’obra 
al Teatre Victòria, de manera 
que l’obra s’estrenarà el 15 de 
gener al Coliseum amb un 
nou horari. 

La productora d’El Terrat, 
Mercè Puy, ha dit que “l’obra 
està prevista i no hi ha cap 
impediment” per a no seguir 
amb les funcions. D’aquesta 
manera, la intenció d’El Terrat 
és romandre tres mesos al 
Coliseum, i empalmar amb 
l’estrena de l’obra al Teatro 
La Latina a Madrid. Sobre el 
confinament municipal, ha 
subratllat que el que impe-
deix és que gent de tot Cata-

mí Fernández, Oriol Grau, 
Mònica Pérez, Jordi Rios i 
Mònica Macfer, l’obra gira al 
voltant de la història de sis 
amics que triomfen com a 
còmics en programes de ràdio 
i televisió i decideixen unir-se 
per tirar endavant l’obra sha-
kespeariana per tal de reivin-
dicar-se com a intèrprets. Un 
incident fortuït fa que l’es-
pectacle no es pugui arribar a 
estrenar mai i, vint anys des-
prés, aquests sis amics es re-

troben per intentar fer reali-
tat el muntatge que no van 
poder fer en el passat. 

El triomf de l’amistat 
Segons Solà, l’obra, a cavall 

entre la realitat i la 
ficció, és un “cant a 
l’amistat” que alhora 
reflexiona sobre el 
pas del temps, el 
triomf, la relació amb 
l’èxit i la fama, la sa-
tisfacció vital, les 
frustracions perso-
nals i l’ofici dels 
còmics a través de la 
figura d’uns artistes a 
qui el públic ha vist 
créixer. Ha destacat 
que els actors posen 
sobre la taula refle-
xions com el signifi-
cat de l’èxit a la pro-
fessió teatral i reivin-
diquen el fet de ser 
actors còmics versus 
ser actors dramàtics, 
“que també és ser ac-
tor”. 

En aquest sentit, 
l’espectacle no és un 
repàs a la història de 
la productora, si no 
tracta d’una propos-
ta de nova creació 
que pretén recollir 
l’esperit i el llenguat-
ge propi d’aquesta 
companyia sobre 
una trama hilarant. 
Cambray ha defen-
sat que han volgut 
posar sobre l’esce-
nari un grup d’amics 
“fent comèdia i fent 

teatre”, sense perdre de vista 
que l’espectacle s’engloba a 
la celebració dels trenta anys 
de la companyia.  

S’hi veuran “coses molt 
històriques d’El Terrat” amb 
complicitats al voltant de la 
seva trajectòria. 

POR NÀDIA B./ACN (redaccion@genteenbarcelona.com)    |    FOTO DE ACN

PROTAGONITZADA PER SIS ACTORS

‘L’èxit de la temporada’, l’obra que celebra l’aniversari 
de la productora, arriba al Teatre Coliseum amb una 
nova producció  La comèdia s’endinsa en l’amistat 
d’una manera “divertida, dramàtica i agra” 

L’amistat centra els 30 
anys d’història d’El Terrat

HI HA 
PERSONATGES 

ICÒNICS COM 
CHIQUILICUATRE I 

LA NIÑA DE SHREK

EL MIRACLE DE FER TEATRE: El director d’El Terrat, Andreu 
Buenafuente, ha celebrat el fet de produir un projecte aquest any, i ha fet 
broma amb el fet que l’espectacle s’hauria de dir “el miracle de la tempora-
da”, després del “reguitzell de complicacions” que han hagut d’afrontar per 
tirar-lo endavant en la situació de pandèmia actual.

lunya pugui gaudir la funció, 
però “com només seran deu 
dies” ha emplaçat la resta de 
públic a venir després. 

Sis amics còmics 
 Amb la interpretació de Sílvia 
Abril, David Fernández, Fer-

S’HI VEURAN 
“COSES MOLT 

HISTÒRIQUES D’EL 
TERRAT” PERÒ NO 

ÉS UNA REPOSICIÓ
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GENTE 
TV3 buscarà el monument 
preferit dels catalans amb el 
nou programa ‘Batalla mo-
numental’. El programa con-

¿Quin és el monument més 
estimat pel poble català?

TELEVISIÓ  |  RECERCA AMB HUMOR

traposarà en clau d’humor i 
durant sis diumenges a la nit 
una dotzena de monuments 
del territori i descobrirà 
històries desconegudes, amb 
un programa final per escollir 
el guanyador. Roger de Gràcia 
torna a la televisió pública 
com a mestre de cerimònies 
de l’espai, acompanyat de 
Candela Figueras i Ivan Medi-

El nou programa  
‘Batalla monumental’ 
buscarà el monument 
preferit dels catalans

‘Les contes 
d’Hoffmann’ 
tornen al Liceu

ÒPERA

L’òpera ‘Les contes 
d’Hoffmann’, de Jacques 
Offenbach, torna al Gran Tea-
tre del Liceu amb reposició 
de Christian Räth. La versió 
que es veurà del 18 de gener 
a l’1 de febrer serà “més pro-
pera a l’original” i uns 10 mi-
nuts més curta.

La lluita de les dones 
després d’una guerra
‘Encara hi ha algú al bosc’ porta al TNC la la situació 
de les dones que van patir violència sexual a la guerra 
de Bòsnia  Es completa amb una mostra fotogràfica

TEATRE   |  PROPOSTA A LA SALA PETITA

N. BLANCH 
redaccion@genteenbracelona.com 

ncara hi ha algú 
al bosc’ retrata la 
violència sexual 
contra les dones 
a la guerra dels 
Balcans a la Sala 
Petita del TNC 
des d’aquest di-

jous fins al 7 de febrer. L’obra, 
amb dramatúrgia d’Anna Ma-
ria Ricard Codina, està dirigi-
da per Joan Arqué. El director 
de l’obra ha dit que “no és 
només un drama i prou per-
què hi ha llum i lluita”. L’obra, 
que Ariadna Gil ha definit 

com una “bufetada”, 
s’ha presentat a la 
Model de Barcelo-
na, que acull l’expo-
sició que porta el 
mateix títol de l’obra 
del fotògraf Oriol 
Casanovas.   

Llum en el drama 
Arqué ha assenyalat 
que el projecte in-
terpel·la als anys 90, però tam-
bé parla de l’actualitat. “Ens 
interpel·len des de l’ara”, ha 
assegurat. El director diu que 
“no és només un drama” i 
prou perquè hi ha llum i llui-
ta. “No es consideren vícti-
mes sinó supervivents, i això 

Ariadna Gil és una de les actrius protagonistes del muntatge.    ACN

SEGONS ARQUÈ, 
NO ÉS NOMÉS UN 

DRAMA I PROU 
PERQUÈ HI HA 
LLUM I LLUITA

per nosaltres és un exemple 
de coratge. És una història de 
superació”.  
      Per la seva part, l’actriu 
Ariadna Gil, ha destacat que 
l’obra és “una bufetada al 
pensar que aquestes coses 
continuen passant”. El mun-

tatge, ha apuntat, té la “crue-
sa i duresa” del què significa 
per aquestes dones i una so-
cietat aquesta guerra.L’obra 
compta amb Montse Esteve, 
Judit Farrés, Ariadna Gil, Erol 
Ileri, Òscar Muñoz, Pep Pas-
cual i Magda Puig.

na. En cada programa hi in-
tervindran personatges po-
pulars vinculats a cada lloc i 
inclourà també la participació 
dels espectadors. El concurs, 
de caràcter familiar i que s’ha 
hagut d’adaptar a les mesures 
derivades de la pandèmia, 
busca ser “divulgatiu” i, al-
hora, posar en valor el patri-
moni històric i cultural. 

La selecció de la dotzena 
de monuments ha prioritzat 
la seva importància històri-
ca, patrimonial i l’entorn na-
tural amb diversitats d’estil, 
usos, períodes històrics i 
d’equilibri territorial.

Mentre Barcelona cele-
brava eufòrica els Jocs 
Olímpics, a tot Bòsnia i 
Hercegovina milers de 
dones veien trencada la 
seva vida a causa de la 
guerra. Entre 25.000 i 
50.000 nenes i dones 
van ser violades com a 
estratègia de neteja ètni-
ca, un fet que, per pri-
mera vegada, va ser con-
siderat crim de guerra.

ALS ANYS 90

La neteja ètnica 
com a estratègia

‘E
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uionista de televisión,  
monologuista, colabora-
dora en ‘Buenismo bien’ 
de la Cadena Ser y ahora, 
además, escritora. Henar 
Álvarez se atreve con to-
dos los registros, siempre 
con un sello inconfundi-
ble basado en el feminis-

mo y con el humor como herramien-
ta recurrente. Esos ingredientes se mez-
clan a la perfección en ‘La mala leche’ 
(editorial Planeta), una novela gráfica  
basada en sus vivencias personales a 
partir de la maternidad y la complejidad 
que supone conjugar esa responsabili-
dad con el deseo sexual. 

Y qué mejor forma de plasmarlo que 
a través de un cómic, un género cuya 
elección no fue al azar: “Precisamente 
por el tema que quería tratar, el deseo. 
Creo que es mucho más visual y que va 
a resultar, no sé si más natural, pero sí 
más crudo, si se veía con imágenes que 
si me ponía en plan literata a describir 
una situación. Era el formato que le pe-
gaba a esta historia”, argumenta. 

Ideas machistas 
En ‘La mala leche’ se cuentan 
las peripecias de Nani, el al-
ter ego de Henar Álvarez, una 
madre joven que se enfrenta 
al deseo sexual no resuelto y 
a los machismos latentes en 
nuestra sociedad, una con-
secuencia, esto último, de la 
herencia moral que recibi-
mos: “Antes cuando una mu-
jer se casaba con un hombre 
pasaba a ser prácticamente 
de su propiedad; no se po-
día trabajar, salir de casa o 
tener una cuenta bancaria. 
Quitar eso del imaginario co-
lectivo y empezar a trabajar 

en que nosotras también somos seres de-
seantes, que tenemos nuestros propios 
objetivos, que nos puede gustar alguien 
que no sea un hombre que solo te da co-
bijo y casa, es difícil. Siento culpa en 
muchas ocasiones por muchas cosas, 
por ejemplo, sobre si le estoy quitando 
tiempo a mi hijo”, razona la autora. Sin 
ánimo de caer en posibles ‘spoilers’, una 

El buen resultado de ‘La 
mala leche’ se debe a las 
ideas expresadas por 
Henar Álvarez, pero 
también a las acertadas 
ilustraciones de Ana 
Müshell. “Conocía su tra-
bajo, pero no a ella per-
sonalmente. Fue el pri-
mer nombre que se me 
vino a la cabeza a la hora 
de buscar una ilustrado-
ra. Su trabajo hace que 
los retratos sean más se-
rios, más melancólicos, 
bajan algunas cosas que 
son un poco brutas, qui-
tan parodia y dejan a la 
mujer protagonista 
como alguien humano 
con sus dramas”, cuenta 
Henar Álvarez sobre esta 
elección. 

Sobre la coordinación 
entre ambas, la autora 
ejemplifica que “como 
cualquier trabajo en 
equipo, una vez que se 
unen todas las piezas, 
surge la magia”.

ILUSTRACIONES

Un excelente 
trabajo junto  
a Ana Müshell

G

que encajaba perfectamente 
Bertín Osborne. De hecho, 
ahora me arrepiento mucho 
de que en esa parte de la his-
toria no dijera ‘buenas no-
ches, señora’. Estaba a hue-
vo”, expone entre risas. 

Para finalizar, Henar Álva-
rez, a partir de su experiencia, 
da un consejo “a los señores, 
que por favor se hagan cargo 
de la descendencia y su crian-
za, para que las mujeres pue-
dan continuar teniendo una 
vida como ser humano, y que 
no se conviertan en simples 
máquinas de limpiar mocos y 
cambiar pañales”, zanja.

de las viñetas más irreveren-
tes de ‘La mala leche’ tiene a 
Bertín Osborne como prota-
gonista, encarnado en un 
Dios que se le aparece a Nani. 
“Esta idea viene de una con-
versación habitual con mis 
amigas y de la que hice un 
monólogo: la naturaleza nos 
ha hecho una putada. Cómo 
puede ser que nosotras sea-
mos las que parimos, que ten-
gamos la regla y todas esas 
mierdas… Es un drama. Y en-
tonces, llegué a la conclusión 
de que si existe Dios, tiene 
que ser un ‘señoro’ de pelotas. 
Para pasarlo a viñeta vimos 

“NO PUEDE  
SER QUE NOS 

CONVIRTAMOS EN 
MÁQUINAS DE 

LIMPIAR MOCOS”

“SOMOS LAS  
QUE PARIMOS Y 

TENEMOS LA 
REGLA; ES  

UN DRAMA“

“SIENTO CULPA 
POR DEDICARME 

TIEMPO A MÍ Y 
QUITÁRSELO  

A MI HIJO”

“EL CÓMIC HACE 
MUCHO MÁS 

VISUAL EL TEMA 
QUE TRATO EN EL 
LIBRO, EL DESEO”

ENTREVISTA A HENAR ÁLVAREZ

“Si de verdad existe Dios, 
debe ser un ‘señoro’ 

como Bertín Osborne”
Una de las voces más interesantes del humor debuta en 
el ámbito literario con ‘La mala leche’  Se trata de una 

novela gráfica donde revisa los estándares tradicionales
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    

TRAYECTORIA:  
Uno de los momen-

tos que disparó la 
popularidad de 

Henar Álvarez fue su 
monólogo ‘La puta 

de la clase’.
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mos con la gripe española, 
que mató a 50 millones de 
personas. Por eso, la gran ca-
tástrofe a la que nos vamos a 
enfrentar en los próximos será 
la del clima, y eso va a dejar al 
coronavirus como un juego 
de niños”.  

Focos diversos 
Para el autor de ‘Las ciudades 
evanescentes’, esta pandemia 
está dejando en evidencia to-
das nuestras carencias en as-
pectos tan importantes como 
la vivienda, la sanidad o la 
contaminación, unos ámbitos 
donde se pone de manifiesto 
la falta de espíritu crítico: 
“Hay una pasividad general 
en torno a todo lo que nos 
rodea, nos falta capacidad 
democrática. La democracia 
no es algo que consiste en 
votar cada cuatro años, sino 
que debe funcionar cada día, 
tenemos una responsabili-
dad como ciudadanos, por 
ejemplo, exigiendo una ley 
de transparencia similar a la 
sueca. Los poderes públicos 
están sujetos a la ciudada-
nía, y no al revés. Tenemos 
los mejores medios respec-
to a anteriores generaciones 
pero hemos perdido instru-
mentos intelectuales”, razo-
na. 

A lo largo de su vida, Ra-
món Lobo ha estado cubrien-
do como enviado especial di-
ferentes conflictos en África, 
Asia, Oriente Próximo o los 
Balcanes. Esa experiencia 
como periodista le sirve para 
defender que, en pleno auge 
de las ‘fake news’, los medios 
de comunicación tenemos 
nuestra parte de culpa: “Los 
periodistas hemos caído en el 
juego absurdo de mezclar in-
formación y basura, cuando 
nuestro trabajo es más im-
portante que nunca, y eso no 
hemos sabido transmitírse-
lo a la sociedad. Hemos re-
nunciado a la capacidad de 
informar a los ciudadanos y, 
sobre todo, hemos olvidado 
que nuestro trabajo es mo-
lestar al poder”, finaliza.

TODA UNA VIDA:  
Después de pasar 20 años en 

‘El País’, ahora colabora en  
‘El Periódico’ e ‘Infolibre’.

‘Las ciudades evanes-
centes’ forma ya parte 
de la bibliografía de Ra-
món Lobo, quien tam-
bién ha firmado obras 
como ‘El héroe inexis-
tente’, ‘Cuadernos de Ka-
bul’ o ‘El día que murió 
Kapuscinski’. 

En este último libro 
hace una radiografía de 
los males de la sociedad 
contemporánea y avisa 
de que el regreso a la 
normalidad supone una 
amenaza para el planeta.

Periodismo y 
sociedad, temas 
recurrentes

estas alturas del 2020 que-
dan ya pocas dudas de que 
éste será un año que recor-
daremos durante el resto 
de nuestras vidas. El confi-
namiento primero y el he-
cho de tratar de convivir 
con la pandemia después 
nos han sumergido en un 

laberinto donde la percepción temporal 
se ha visto afectada. Por ello, no está de 
más echar la vista atrás y ver por el espe-
jo retrovisor en qué punto nos encontrá-
bamos como sociedad antes de que el 
coronavirus lo cambiara todo. Ese ejer-
cicio lo ha hecho Ramón Lobo en ‘Las 

A
“VIVIMOS EN  

UNA SOCIEDAD 
LÍQUIDA DONDE 

TODO ES 
INSTANTÁNEO”

“SE ESTÁ VIENDO 
QUE NUESTRO 

UNIVERSO DE 
CERTEZAS ERA 

MUY DÉBIL”

ciudades evanescentes’ (edi-
toral Península), una obra  
que comenzó a gestarse en la 
cabeza de este escritor de 
origen venezolano hace dos 
años y que “surge de un en-
fado con Madrid y, sobre 
todo, con Nueva York, que es 
mi ciudad favorita, a partir 
de que noto todas las costu-
ras de estas urbes, desde la so-
ledad extrema de una socie-
dad líquida en la que todo es 
instantáneo y nadie piensa 
en los demás; también de lo 
que yo denomino como las 
termitas globales, turismo de 
masas que ni siente ni pade-
ce, los pisos turísticos… Todo 
ello es el motor del libro”, ar-
gumenta. 

La Covid-19 ha trastoca-
do los planes de todos, in-
cluido Ramón Lobo, quien 
narra cómo vivió los días de 
confinamiento, aunque mati-
za que este libro no es sobre 
la pandemia, sino sobre “los 
fallos de esa sociedad, las so-
ledades y los problemas que 
tenemos en los barrios: ca-
minamos en dirección opues-
ta a la meta que deberíamos 
tener”, al tiempo de que ad-
vierte que lo peor está por ve-
nir: “El coronavirus, que nos 
ha paralizado y ha demostra-
do que nuestro universo de 
certezas era muy débil, es 
muy pequeño si lo compara-

ENTREVISTA A RAMÓN LOBO

“La catástrofe del clima 
dejará al coronavirus  
en un juego de niños”

El escritor y periodista analiza en ‘Las ciudades 
evanescentes’ los miedos y las soledades que amenazan 

a una sociedad que ya enfermó antes de la pandemia 
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

“LOS PERIODISTAS 
HEMOS 

RENUNCIADO  
A MOLESTAR  

AL PODER”

“LA DEMOCRACIA 
NO CONSISTE 
SOLO EN IR A 
VOTAR CADA 

CUATRO AÑOS”

TRAYECTORIA


