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“Gracias al teatro
tengo más soltura”

La artista Marta
Sango ultima los
detalles del que
será su primer álbum

El nou projecte seguirà el model de superilla.

ACN

URBANISME | PÁG.8

Nova vida
en forma de
pisos i usos
comuns a un
antiga fàbrica

gentedigital.es

Barcelona transformarà un antic recinte
fabril de la Mercedes-Benz en una illa
amb 1.450 pisos i activitat econòmica
 La finca, que està ubicada al districte
de Sant Andreu, també acollirà
equipaments i espais verds
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L’incertesa atura
el pla de vacunació

Malgrat la paralització de la distribució anunciada per la
farmacèutica Janssen l’executiu espanyol ha rebut aquest
dimecres 146.000 dosis de la vacuna  D’altra banda, la
d’AstraZeneca es continua administrant a les persones més
grans de 60 anys, però s’ha suspès per a les més joves

Cap Roig torna
aquest 2021 amb
Passenger i Juan
Diego Flórez
La cancel·lació de gires
obliguen al festival a
apostar pels artistes
nacionals i espanyols

LA DIADA DEL 23 D’ABRIL | PÁG. 11

Sant Jordi arriba de nou amb il·lusió
El Passeig de Gràcia, l’Arc de Triomf i la plaça Reial són alguns dels espais que estaran
ocupats per les parades  Les llibreries posaran parada a la porta des de dos dies aba
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70%

LA FRASE

LA XIFRA

“Amb contacte,
la covid és
difícilment
controlable”
Antoni Trilla
El cap d’Epidemiologia del
Clínic lamenta que tot
apunta a “setmanes de
creixement”
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Població vacunada a l’agost

Adéu al Twitter

president del govern espanyol, Pedro
Sánchez, diu que la vacunació bat “rècord
rere rècord” i reitera que haurà arribat al
70% de la població a finals d’agost
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La filial de Johnson&Johnson, Janssen.
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DECISIÓ DE L’EMA

La vacuna de Janssen,
aturada fins nou avís

P

er saber la viabilitat de la vacuna de
Janssen cldrà esperar uns dies. No
serà fins la setmanavinent que l’Agència Europea del Medicament (EMA)
emetrà una recomanació sobre la vacuna en el marc de la investigació sobre la seva possible relació amb casos
de trombosi. Després que l’agència de
Salut dels Estats Units recomanés la
suspensió de la vacunació amb Janssen
per sis casos “greus” de trombosis estranyes, ara
l’EMA ha accelerat la seva investigació . Mentrestant, però, el regulador europeu manté la confiança en el vaccí produït per Johnson&Johnson i
insisteix que “els beneficis de la vacuna són superiors als riscos dels efectes secundaris”.El vaccí de
Janssen encara no s’ha començat a administrar a
la Unió Europea i aquest dilluns Johnson&Johnson
va anunciar que retardava la distribució de les dosis mentre s’estudien els casos de trombosis als Estats Units.
Així, a setmana que ve decidirà “si cal prendre
accions reguladores” i remarca que està treballant
“de prop” amb les autoritats sanitàries dels Estats
Units, que aquest dilluns van recomanar aturar el
subministrament de la vacuna per sis casos “estranys” de trombosis en gairebé set milions de vacunats.

El confinament
torna a colpejar
el turisme

El confinament comarcal ha buidat la Costa Brava de visitants els cap de
setmana. La decisió del Procicat ha suposat un “cop dur” per l’hostaleria
del litoral gironí després de la “molt bona Setmana Santa” que ha tingut.
Bona part dels hotels que tenien obert han optat per tancar.

EL SEMÁFORO

La Xina admet una
“efectivitat baixa”

Més temps per prestar
atenció al pacient

Entre les 25 ciutats
més competitives

La Xina ha admès que
les seves vacunes tenen
una “efectivitat baixa” i
el govern estudia la combinació de diversos vaccins per així
millorar la seva eficàcia i accelerar el procés d’immunització.

Un 86% de les infermeres de l’Estat asseguren
que no tenen prou
temps per prestar al pacient
l’atenció i les cures adequades.
Un 84% considera que no hi ha
hagut prou personal.

Barcelona es manté
entre les 25 ciutats més
competitives del món,
segons el ‘Global Power City
Index’. De fet, millora una posició en un any i està ara en el lloc
21.

@gentedigital
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ASTRAZENECA
El 10% dels
citats no van
a vacunar-se
Al voltant del 10% dels
ciutadans que tenien
hora per vacunar-se de
la covid amb la vacuna
d’AstraZeneca no han
acudit a la cita. La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha dit que
l’objectiu del departament és que es vacuni
tothom i han refermat la
seguretat de totes les
vacunes. El secretari de
Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha dit que
no poden saber els motius de l’absentisme perquè els ciutadans no han
de justificar-lo.I ha defensat els beneficis de
les vacunes, assegurant
que “superen els riscos”.

La incertesa sobre
Janssen estronca
el pla de vacunació
Aquesta complicació se suma a les discrepàncies
entre els països sobre què fer amb les vacunes
existents com la d’AstraZeneca
COVID-19
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Quan la campanya de vacunació havia de començar a
agafar velocitat, les indecisions sobre les vacunes han
paralitzat el procés. Per una
banda, AstraZeneca, desenvolupada a la Universitat
d’Oxford, ha creat controvèrsia perquè s’han detectat casos de trombosi entre les persones que l’han rebuda. De
moment, es continua administrant a les persones més
grans de 60 anys, però s’ha
suspès per a les més joves.
Tot i que un estudi conegut
aquests dies, realitzat per la
Universitat d’Oxford, assegura que els beneficis de vacunar amb AstraZeneca superen
amb escreix el risc de trombo-

FRANÇAI BÈLGICA
JA VACUNEN AMB
JANNSEN, LA
RESTA ESPERA LA
OPINIÓ DE L’EMA
DINAMARCAHA
ESTAT EL PRIMER
PAÍS EN APARCAR
DEFINITIVAMENT
ASTRAZENECA

si que hi pugui haver, Dinamarca ha
estat el primer soci
europeu que ha decidit prescindir d’AstraZeneca completament.
A Espanya encara no s’ha decidit Pedro Sánchez, ha afirmat que es mantindrà el calendari de vacunació malgrat l’aturada de Janssen.
quina segona dosi rebran aquestes persones, bàsirada en detectar-se sis casos
de trombosi entre els gairebé
cament treballadors considePARALITZADES AL MAGATZEM CENTRAL DE GUADALAJARA
7 milions de persones que
rats essencials.Fins i tot s’ha
Arriben 146.000 dosis de Janssen
posat sobre la taula deixarl’han rebuda als Estats Units.
La majoria de països de la
les amb la primera dosi, que
Malgrat la paralització de la
dicacions de la mateixa farja atorga un grau considerable
UE, que aquesta setmana
n’han rebut les primeres dodistribució anunciada per la
macèutica, que ha recomade protecció.A Catalunya hi
ha 200.000 persones pendents
sis, les mantenen emmagatzefarmacèutica Janssen l’exenat als estats que conservin
mades fins conèixer el critecutiu espanyol ha rebut
les dosis de cada país i no
d’aquesta decisió; de moaquest dimecres 146.000
les utilitzin fins que es prori de l’EMA. Entre aquests esment, hi ha un marge de settats hi ha Espanya, Grècia i
dosis de la vacuna, segons
nunciï el Comitè per a l’Avamanes per haver d’adminishan informat fonts del Miluació de Riscs de Farmacotrar la segona dosi.
Itàlia. Alguns han decidit no
nisteri de Sanitat. Les dosis
vigilància Europeu. Pedro
esperar: Bèlgica, com França,
Janssen, a l’espera
ha començat a vacunar amb
quedaran paralitzades al
Sánchez, ha apuntat aquest
L’EMA, precisament, anunmagatzem central de Guadimecres que es mantindrà
Jannsen, que, a més, té l’avandalajara. Es fa d’aquesta
el calendari de vacunació
tatge de ser monodosi: nociarà en els pròxims dies la
seva decisió sobre la vacuna
manera d’acord amb les inmalgrat l’aturada.
més cal administrar-la una
vegada.
Jannsen, que ha quedat atu-
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per impulsar els polígons industrials de l’entorn, transformant la nau central en una
plaça, i tota la finca esdevindrà un gran espai de relació
ciutadana sense vehicles seguint el model de superilla.
L’Ajuntament vol garantir
un “equilibri d’usos” i per això
té previst que un 60% siguin
habitatge i un 40% activitat
econòmica. A més, hi haurà
equipaments públics, zones
verdes, comerços en planta
baixa, oficines i usos industrials. A banda, s’obriran converses amb els veïns i les entitats del territori per consensuar la transformació de l’espai i els equipaments públics
que ha d’acollir.

Relació entre barris

La façana exterior actual, que es transformarà en la nova fàbrica Mercedes-Benz.

ACN

Un antiga fàbrica acollirà
una illa amb 1.450 pisos
Barcelona transformarà el recinte fabril de la Mercedes-Benz
en un parc d’habitatges i activitat econòmica  La finca de
Sant Andreu també acollirà equipaments i espais verds
URBANISME
M. L.

redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona transformarà un
antic recinte fabril de la Mercedes-Benz en una illa amb
1.450 pisos, activitat econòmica, equipaments i espais
verds. Així ho ha explicat

aquest dilluns el govern municipal, que ha anunciat un
conveni amb la societat Conren Tramway, propietària
d’aquest àmbit industrial que
es farà càrrec de la inversió.
L’objectiu és donar una segona vida a un espai de més
de 90.000 m2 de superfície
que des que la fàbrica va tancar, l’any 2007, no té cap ús i
està aïllat del seu entorn. Els
edificis antics es conservaran

La Violeta: acollida
a les dones sense llar
El nou centre està ubicat al districte de Sarrià –
Gervasi i disposa de 26 places que s’aniran
omplint les pròximes setmanes

SERVEIS SOCIALS
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona
ha posat en marxa un nou
equipament residencial per
atendre i acompanyar dones

en situació de sensellarisme
a la ciutat, La Violeta. El centre està ubicat al districte de
Sarrià – Sant Gervasi i disposa d’un total de 26 places que
s’aniran omplint les pròximes
setmanes. La gestió anirà a
càrrec d’ASSÍS Centre d’Aco-

L’ACTIVITAT
ECONÒMICA
PODRIA SUPOSAR
FINS A 3.000
LLOCS DE FEINA

La idea és que tota la finca es
converteixi en “un gran espai de relació ciutadana” que
uneixi els barris del Bon Pastor i Sant Andreu del Palomar, ja que l’antic recinte fabril es troba a cavall dels dos
barris.
En total s’espera que la
transformació generi prop de
1.450 habitatges. Del total, un
40% seran en règim de protecció oficial –580– i la resta, lliures. Com a mínim la meitat
dels protegits seran de lloguer, i també una part dels
lliures.D’altra banda, hi haurà
84.000 m2 dedicats a l’activitat econòmica i equipaments
privats. D’aquests, 53.000 m2
seran per impulsar l’activitat
industrial de l’entorn i 33.000
m2 seran comerços en planta baixa, oficines i activitats industrials.
Per preservar la memòria
de l’arquitectura industrial,
la nova fàbrica mantindrà els
edificis més representatius,
que acolliran activitat
econòmica vinculada a les
activitats creatives, el disseny
i les noves tecnologies.

L’Ajuntament fa balanç del Pla d’Igualtat. ACN

Les dones van adaptar
el seu horari al dels fills
en ple confinament
El 41% de les treballadores municipals
de Barcelona van canviar la jornada en
confinament, enfront del 17% d’homes

IGUALTAT
GENTE

El 41% de les treballadores
municipals de Barcelona amb
fills a càrrec van acollir-se a
mesures de conciliació durant el confinament més dur,
enfront del 17,4% dels homes
en la mateixa situació. En el
cas del període de restabliment, fins a l’1 de juliol, van
demanar mesures de conciliació el 46,78% de les dones
i el 23,26% dels homes amb
dependents a càrrec.
En conjunt, un 36,47% de
la plantilla de l’ajuntament té
persones dependents a
càrrec, dels quals, un 38,49%
en el cas dels homes i un
34,46% en el cas de les dones. Aquesta és una de les

conclusions del balanç del
primer any d’aplicació del III
Pla d’Igualtat entre Dones i
Homes 2020-2023.

Conciliar amb nens
Els empleats públics que més
van demanar mesures de
conciliació van ser aquells
que teletreballaven, davant
la dificultat d’atendre a la vegada les persones a càrrec i la
feina. En canvi, la reestructuració que es va fer en els
horaris dels serveis essencials
presencials va afavorir la conciliació i va fer que es demanessin menys mesures de flexibilització. A banda, les dades constaten com la segregació ocupacional que es veu
en el conjunt de la societat
es reflecteix també a l’administració.

llida i comptarà amb el finançament del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.

Atenció emocional
L’objectiu principal passa per
donar atenció social i allotjament a dones que pateixen
els efectes de l’exclusió residencial. A més, se’ls oferirà
un acompanyament social i
emocional des d’una perspectiva de gènere perquè puguin realitzar un procés de
recuperació i autonomia personal.

L’objectiu de La Violeta és frenar i revertir un procés de deteriorament personal i social.

ACN
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L’alcaldessa d’Òdena, Maria Sayavera.
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Consol Cantenys és alcaldessa de Vilafant,.

Sònia Valero,de Bellmunt d’Urgell.

ALCALDESSES EN POBLES PETITS

Mirada femenina a la política local
La meitat dels catalans viuen en municipis liderats per dones, però només el
23% estan encapçalades per batllesses  Amb estils propis, cada alcaldessa
ha trobat la manera d’introduir la mirada femenina en la governança
POR NÀDIA B. /ACN (redaccion@genteenbarcelona.com) | FOTO DE ACN

POLÍTICA

L

a meitat dels catalans viuen
en municipis liderats per
una alcaldessa. Quatre
d’elles són les alcaldesses
d’Òdena, Maria Sayavera,
de Bellmunt d’Urgell,
Sònia Valero, del Pinell de
Brai, Eva Amposta, i de Vilafant, Consol Cantenys.
Són quatre exemples de
com, des de pobles petits, les polítiques
municipals canvien des de la mirada femenina.
A excepció de Cantenys, que és la segona dona en ocupar l’alcaldia de Vilafant, Sayavera, Amposta i Valero són les
primeres dones a ocupar el càrrec als
seus municipis. Totes elles
treballen amb equips majofemenins i expliTOTES ELLES ritàriament
quen com van canviar el funTREBALLEN cionament l’Ajuntament un
AMB EQUIPS cop van ocupar el càrrec.
Amb estils propis, cada alMAJORITÀRIAMEN caldessa
ha trobat la manera
T FEMENINS d’introduir la mirada femenina en la governança dels seus

municipis. L’alcaldessa d’Òdena explica com va transformar una organització “molt
vertical” en una de “més horitzontal”, que forma part del
procés de “feminització del
consistori”. I com ha implementat polítiques feministes,

per exemple, a nivell urbanístic.
“Quan reformem un carrer, estudiem si hi ha de passar un pare o una mare amb
un cotxet”, diu Sayavera, que
afegeix que aquesta mirada
també s’aplica per fer “un mu-

L’alcaldessa del Pinell de Brai, Eva Amposta.

nicipi més bonic i atractiu”
perquè els ciutadans hi visqui
“més còmodament”.

Textos no sexistes
Òdena també ha implantat
el llenguatge no sexista en
tots els documents de l’Ajuntament i ara treballa per posar
les bases per a polítiques feministes transversals. Una
fórmula que ja aplica l’Ajuntament de Vilafant. “Entenem
que les polítiques feministes
s’han de treballar des de totes
les àrees per igual”, explica
l’alcaldessa Cantenys. El municipi empordanès té una Comissió d’Igualtat que parteix
de la idea que “la mirada
d’igualtat de gènere s’ha de
traslladar en tots els àmbits”.
Al Pinell de Brai també es
treballa per portar la “mirada
feminista” en tots els àmbits
del poble, però Eva Amposta

LLUNY DE LA PARITAT | ENCARA ES TROBEN AMB ‘TICS MASCLISTES’

Prioritats i sensibilitat social
Després de les eleccions municipals del maig
del 2019, el número d’alcaldesses a Catalunya
va pujar del 18 al 23%
La governança femenina
també es detecta en les
prioritats. A Bellmunt
d’Urgell, Sònia Valero
destaca els esforços dedicats a mantenir en
funcionament l’escola
del municipi, actualment formada per vuit
alumnes. Tres més estan

a la llar d’infants. Avisa
que, si l’escola desapareix, “al poble no hi quedarà ningú”.Valero defensa que les dones tenen una “sensibilitat social” que les fa estar més
en contacte directe amb
els ciutadans. Una visió
que també té l’alcaldes-

Encara són minoria.

aposta per fer especial incís
en el col·lectiu de gent gran.
Principalment es treballa a
partir del grup de lectura i escriptura, en espais de participació amb les entitats, o a la
biblioteca municipal autogestionada pels veïns, amb

LA MIRADA
D’IGUALTAT DE
GÈNERE S’HA DE
TRASLLADAR EN
TOTS ELS ÀMBITS
l’objectiu de canviar actituds
o costums patriarcals, i ferho des del consens. “M’ha
sorprès, la gent està més conscienciada del que em pensava”, diu l’alcaldessa, que sí admet que és “més difícil” arribar als homes més grans.
sa de Vilafant: “Baixes
més al detall perquè has
viscut en primera persona els àmbits de l’espai
públic i privat, les necessitats de la gent”. Cantenys sosté que el fet de
ser dona permet “tenir
unes sensibilitats diferents” i “això ajuda en
totes les polítiques públiques”.
Les quatre alcaldesses relaten com sovint han d’enfrontar-se a
actituds masclistes o paternalistes. Són “tics
masclistes” que es fan
“sense ser-ne conscient”,
explica.
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S

i no fuera por lo que pone en su
DNI, cuando alguien escucha
hablar a Marta Sango podría
poner en tela de juicio que tenga 20 años. La joven artista, natural de Torre del Mar (Málaga), sigue creciendo mientras
da las últimas pinceladas a su
primer álbum. De ello, de su
paso por la televisiva academia
de ‘OT’ y otras cosas charlamos
con ella en esta entrevista.
Nuevo año y nueva etapa (N. del A:
cambió recientemente de sello discográfico). ¿Qué primeras sensaciones te
está dejando el single ‘¿Qué más quieres de mí?’?
Muy buenas. La verdad es que tenía muchas ganas de ver qué opinaba la gente,
porque es un proyecto en el que llevaba
trabajando bastante tiempo. Lo están recibiendo
muy bien, es verdad que
tenía un poco de miedo
porque ahora mismo no
están sonando tantas canciones, pero el rollo ochentero creo que se está volviendo a llevar.
Normalmente, a medida
que nos vamos haciendo
mayores nos mostramos
más reacios a los cambios, ¿te ha generado vértigo el pasar a un nuevo
sello discográfico?
No, en general este cambio
ha sido hacia una situación
mejor. Ahora mismo el
equipo que tengo confía
muchísimo en mí, aparte,
nunca me han costado los
cambios, siempre he sido
contraria a quedarme apalancada. Estoy contenta
por tener un gran equipo y
una representante que me
ayudan, me apoyan y confían en mi proyecto.
¿Con qué artista soñaba
en convertirse Marta
Sango cuando era pequeña?
Nunca he tenido ese sueño
de querer ser como una determinada artista, pero sí
que es cierto que he tenido
inspiraciones muy grandes
de gente como Madonna,
que está totalmente en otra
galaxia. Me encantaría asemejarme a ella, de hecho
llevo la misma estética que
tenía en sus comienzos. Sin embargo,
por quien he sentido mayor admiración
es por Michael Jackson, en cuanto a música, estética...
¿Nos puedes desvelar algunos de los
planes que tienes para el futuro?
Estoy terminando de perfilar mi siguiente single, trabajando con mi equipo en el
concepto del videoclip y con suerte estará disponible dentro de poco tiempo.
Eso es lo que puedo adelantar respecto a

DEL 16 AL 23 DE ABRIL DE 2021 | GENTE

MARTA SANGO

“Mi paso por ‘OT’ me
ha ayudado a ser una
mujer empoderada”
La joven artista de Torre del Mar (Málaga) ultima
los detalles de su primer disco  Su experiencia en el
teatro con la obra ‘La llamada’ le ha dado más madurez
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

ESTÉTICA OCHENTERA:

El videoclip de ‘¿Qué más quieres
de mí?’ está impregnado de una
atmósfera más propia de la década de los años ochenta.

trabajos próximos, que estoy cociendo a
fuego lento, terminando de encajar el repertorio en el álbum, de componer y de
diseñar el imaginario que tengo en mente para este disco.
Respecto a la letra de este primer single, hay una parte de tristeza por una
ruptura, pero también de empoderamiento, de ponerse en primer lugar.
Siempre que compongo parto de un
tono de empoderamiento, me cuesta

mostrar una faceta de mí más vulnerable. La letra de ‘¿Qué más quieres de
mí?’ quería que no fuese muy dramática,
que tratase de una ruptura en una relación dependiente. En ese sentido, se
muestra empoderamiento, pero también
una parte débil por depender de alguien. Todo visto desde una estética
ochentera y divertida, me gusta maquillar todo de colores aunque esté contando una historia horrible.
Mucha gente te descubriría en tu paso
por ‘OT’, ¿qué lección fue la más importante o valiosa que te llevaste de la
academia?
Desde que entré en la academia hasta
ahora ha coincidido con una etapa en la
que me he convertido en una persona
adulta, sigo considerándome joven, pero
ahora tengo un punto de madurez mayor que cuando tenía 18
años. Han pasado muchas
cosas que a lo mejor podría
haber aprendido en cinco
años y, en cambio, las he
asimilado en un año y medio. Lo que más valoro es la
situación de aprender en
entornos muy profesionales, de madurar rápido, de
hacerme autónoma y venir
a vivir a Madrid, estar
construyendo nuevos proyectos continuamente…
Todo eso me ha ayudado a
equilibrar mi vida y decidir
a quién le dedico mi tiempo. El formato me ha ayudado a ser una mujer emprendedora y empoderada.
Profesionalmente estás
mostrando un abanico
muy amplio, como demuestra tu trabajo en la
obra ‘La llamada’. ¿Te ha
ayudado el teatro para fomentar alguna parte nueva de tus capacidades?
Mucho. De hecho llegué a
Madrid en abril, en septiembre empezamos con
los ensayos y eso hizo que
empezara mi andadura viviendo sola en la capital, al
mismo tiempo que arrancaba mi vida laboral. El
teatro me ha ayudado a encontrar un sentido a todo,
como artista me ha completado a muchos niveles,
a la hora de tener soltura,
desparpajo, espontaneidad… También me ha ayudado muchísimo, tanto
como artista como trabajadora, el involucrarme en un proyecto donde hay tanta responsabilidad.

“EL ARTISTA POR EL
QUE HE SENTIDO
MÁS ADMIRACIÓN ES
MICHAEL JACKSON”

Mirando un poco más al futuro, ¿qué
sueños te quedan por cumplir?
Por ahora tengo el foco en sacar mi primer álbum para este año, es mi propósito, estos años los he dedicado a afianzar
el proyecto en mi mente. Ahora que ya
tengo eso en proceso, puedo dedicarme
a componer y crear.
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23 D’ABRIL | DIADA DEL LLIBRE I LA ROSA

Sant Jordi:
aquest any sí

El Passeig de Gràcia, l’Arc de Triomf i la
plaça Reial, alguns dels espais del Sant
Jordi de Barcelona  Les llibreries
podran posar parada a la porta de la
botiga des de dos dies abans
POR M. L. (redaccion@genteenbarcelona.com)

E

l Passeig de Gràcia, l’Arc
de Triomf o la plaça Reial
seran alguns dels escenaris del Sant Jordi d’aquest
any a Barcelona. Un Sant
Jordi menys eufòric, però
que “sens dubte” se celebrarà, segons ha assegurat el president del Gremi
d’Editors de Catalunya, Patrici Tixis. Tixis ha explicat que un tram del Passeig
de Gràcia es tancarà, i que a Arc de
Triomf i la plaça Reial hi haurà espais on
es podran remenar llibres i els autors
podran signar, a l’espera de decidir-ne “4
o 5 més”. A més, les llibreries
podran posar parada a la porde la botiga des de dos dies
CONSIDEREN ta
abans de Sant Jordi.
QUE SERÀ UNA
Tixis ha explicat que el
sector
ha elaborat un pla que
FESTIVITAT
ja està en mans del Procicat,
MILLOR QUE EL 23 “que ens ha felicitat”. Espera
DE JULIOL PASSAT que l’organisme governamental hi doni el vistiplau
definitiu almenys una setmana abans de Sant Jordi. També ha admès
que no serà la festa del llibre i la rosa
prèvia a la pandèmia -per bé que també hi haurà parades de roses-, però ha
augurat que la festa, ni que sigui més calmada, es podrà fer perquè durant la
pandèmia ha quedat clar que el llibre és
un article de primera necessitat.

DIA DE LA ROSA | SE’N VENDRAN 100.000 UNITATS

Subsistir a la competència
en el cultiu de rosa local
La producció local de rosa de Sant Jordi cau
un 60% en els últims tres anys i només
resisteixen dos productors
La producció local de la
rosa de Sant Jordi ha caigut un 60% en només tres
anys. Aquest 2021 es produiran a Catalunya unes
100.000 unitats, respecte
les 250.000 del 2018. El
declivi es dona pel dego-

teig de productors que
han anat tancant o reduint superfície. Dels
cinc floricultors que s’hi
dedicaven, actualment ja
només en queden dos, un
a Santa Susanna i un altre
a Teià. Toni Bertran, de

Lectors remenen llibres a la parada de la llibreria La Memòria durant el Sant Jordi d’estiu.

EXPECTATIVES

Una diada lluny de
les jornades
tradicionals

Tots els agremiats han comprat menys volums que altres anys, preveient vendes inferiors.

Flors Bertran Mas, explica que la tendència és a
“substituir” el cultiu de
rosa per la seva complexitat i per la ferotge competència dels mercats internacionals.
A diferència dels anys
“normals”, però, aquest
Sant Jordi la rosa cultivada al Maresme serà més
competitiva per l’impacte
de la pandèmia als mercats emissors, com Holanda o Sud-Amèrica.
“La importació s’ha complicat pel virus”, admet
Bertran, que augura
manca d’estoc per aquest
Sant Jordi.

Un treballador recull roses per preparar la campanya de Sant Jordi.

Llibreters i editors també tenen en el punt de
mira impulsar la Nit de
les llibreries després de
l’experiència del Sant
Jordi d’estiu. La iniciativa
inclouria converses entre escriptors i activitats
a l’exterior.Tixis ha evitat, per ara, donar dades
sobre la previsió de vendes perquè “no hi ha referències” d’una diada similar. Suposa, però, que
se situaran entre “el de
ple rendiment del 2019,
amb xifres 1,5 milions de
llibres venuts i 20 MEUR
de facturació”, i el Sant
Jordi d’estiu.

ACN
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ENTREVISTA A EDUARDO MENDOZA

“El personatge és molt
semblant a mi en tots
els aspectes”
L’escriptor català tanca la trilogia de Rufo Batalla
amb ‘Transbordo en Moscú’  El libre acaba al finals
del segle XX per no entrar en l’actualitat
ENTREVISTA DE NÀDIA B./ACN (redaccion@henteenbarcelona.com) | FOTO DE ACN

E

duardo Mendoza tanca la
trilogia de les aventures de
Rufo Batalla amb ‘Transbordo en Moscú’ (Seix Barral), que va arrencar amb
‘El rey recibe’ i va continuar amb ‘El negociado del
yin y el yang’. L’escriptor ha
destacat que és el més autobiogràfic de la saga: “Totes les anècdotes que hi passen no tenen a veure amb
mi, però el personatge se m’assembla
en tots els aspectes”. L’autor creu que
aquest és un moment d’incertesa i veu
la situació “complicada” i ha explicat
que el llibre acaba precisament al finals
del segle XX “per no entrar en l’actualitat”. “Em semblava important deixar
constància dels moments que vaig viure” especialment els anys 70 i 80, ha ressaltat Mendoza.
La vida del protagonista i les seves
aventures, Rufo Batalla, semblen encaminar-se cap a la calma quan es casa
amb una rica heretera. Tot i això ell no
aconsegueix oblidar al príncep Tukuulo i la seva esposa. Per raons alienes a
Rufo, el periodista viatjarà a Londres,
Nova York, Viena i Moscou, i s’enfronta
a situacions insòlites. Quan descobreix
que el servei d’intel·ligència soviètic va
darrera el príncep, el protagonista s’adona de les dificultats de compaginar la
vida familiar i la d’agent secret.
Mendoza ha admès que en un primer
moment no sabia si la saga tindria tres,
quatre o sis llibres, però després va veure clar que havia d’acabar
amb ‘Transbordo en Moscú’.
s’acaba l’aventura perESCRIURE AL “Aquí
què he vist que des del punt
CONFINAMENTHA de vista històric, com de siFET QUE EL metria, acabar a finals del seXX quedava bé i complia
LLIBRE SIGUI MÉS gle
els meus objectius”.

TANCAT EN ELL

“ ENTÉC MÉS A LES
IDEOLOGIES QUE
A LES PERSONES
QUE LES DUEN A
TERME”.

El més autobiogràfic
L’escriptor ha assenyalat que
quan va començar a publicar la trilogia va insistir molt
en què no era una autobiografia, sinó un recorregut per
les seves experiències personals. Aquest tercer, però, és
“bastant autobiogràfic. Totes

EL MOMENT COVID

“Desconcert
i incertesa”
cap al futur
L’escriptor ha destacat
que ha acabat la biografia al finals del segle XX
per no entrar en temes
d’actualitat. “Veig les coses complicades i sento
desconcert i incertesa i
no sé per on seguirem.
Noc rec que hi hagi canvis tan radicals com els
de la Unió Soviètica,
però estem en una etapa
d’incertesa i de reflexió
sobre les nostres formes
de conducta, de govern i
d’organització, però no
sé res”. Ha reconegut
que no té cap clau de
cara el futur.
Per altra banda, ha
assegurat que és un gran
lector de la literatura
d’espies. Tot i això, ha indicat que aquesta és
“molt escassa perquè
l’època dels espies és
molt curta”.

les anècdotes que passen no
tenen a veure amb mi, però el
personatge és molt semblant
a mi en tots els aspectes”.

Un personatge més madur
Sobre el fet que sigui el llibre
més personal i autobiogràfic,
Mendoza ha apuntat que un
dels factors perquè sigui així
és que el “personatge evoluciona a la maduresa i s’assembla més a la persona que
escriu el llibre”.
Al principi de la saga, ha
recordat, evoca a una època
de bohèmia, aventures i fantasies i en aquest cas està parlant d’algú que coincideix més

amb la seva vida real. “El present el tinc més present literalment”, ha assegurat. Un altre factor, ha afegit, és que
l’ha escrit durant l’època de
confinament que ha estat
“una època especial, més sedentària i reflexiva on tots
estàvem a casa i potser això
sense adonar-me’n ha fet que
el llibre sigui més tancat en si
mateix”.
L’autor considera que la
ficció serveix, a part de l’entreteniment i l’enriquiment cultural, per deixar constància
“de com s’han viscut els moments històrics importants o
no importants, per part dels

“VEIG LES COSES
COMPLICADES I
SENTO
DESCONCERT I
INCERTESA”
AL ESCRIURE,HA
DONAT PRIORITAT
A LA MEMÒRIA I
ALS PROPIS
RECORDS

que n’han sigut testimonis.
Em semblava important
deixar constància dels moments que vaig viure i alguns
són els anys 70 i 80 que per alguns són la infantesa o ja són
història”.

Tornar al passat
Mendoza creu que actualment es reflexiona molt sobre
aquells anys i ell considera
que “van ser anys de grans
canvis molt ràpids sobretot a
Espanya, on es va produir una
transformació molt ràpida i
molt positiva perquè se sortia
d’una època d’una gran incertesa”.

OCI | MUYFAN
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“HASTA DANTE
ALIGHERI EN
‘DIVINA COMEDIA’
HABLÓ DE ESOS
PERSONAJES”
AUTOR DE ÉXITO:

“NO QUIERO
SACAR NOVELA
TRAS NOVELA,
SINO ESCRIBIR
CON PLACER”

Con ‘La reina sola’, Molist está
logrando aunar las buenas críticas con alto ritmo de ventas

nez”. Descubrimientos como
este llevan a Molist a asegurar
que “tenemos una historia
por la que debemos sentirnos orgullosos, es fascinante”.
Qué mejor manera de hacerlo que predicando con el
ejemplo, así que el escritor
barcelonés reconoce que necesita hacer cosas que le apasionen, aunque eso conlleve
mucho tiempo: “Es una novela de la que me siento muy satisfecho y con la que he estado mucho tiempo, le tengo
obviamente mucho cariño,
algunos dicen que es como
un hijo. En este caso el ‘embarazo’ ha durado tres años”, remarca.

JORGE MOLIST

“Tenemos una historia en
España de la que debemos
sentirnos orgullosos”
El escritor barcelonés publica ‘La reina sola’ (Planeta),
una novela histórica ambientada en el siglo XIII en
la que cuenta una etapa digna de ‘Juego de Tronos’
ENTREVISTA DE FRANCISCO Q. SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

L

a Historia es una asignatura
que, en la etapa escolar, no
dejaba indiferente a nadie.
Es amada u odiada, quizás
porque a la hora de contarnos ciertos episodios no se
trasladan al alumnado de
una forma atractiva. Sin embargo, ahora es posible sumergirse en una buena novela de aventuras y, de paso, descubrir parte de nuestro amplio pasado. Una muestra de ello
es ‘La reina sola’, la última novela de Jorge Molist. Ambientada en el siglo XIII,
está protagonizada por Constanza II de
Sicilia y en ella predominan tres ingre-

“ME DI CUENTA DE
QUE ERA UNA
PARTE DE LA
HISTORIA QUE
DESCONOCÍA”
“ES UNA NOVELA
DE LA QUE ME
SIENTO MUY
SATISFECHO, LE
TENGO CARIÑO”

dientes indispensables:
amor, odio y venganza.
Sin embargo, esta parte
de la Historia parece un tanto oculta en nuestro país,
tanto que el propio Jorge Molist encontró la inspiración
de esta forma curiosa: “Estaba leyendo un libro de un
gran historiador inglés que
hablaba del Mediterráneo y
Sicilia. Me di cuenta de que
era parte de la historia de España, que yo prácticamente
desconocía, y es tan apasionante o más que ‘Juego de
Tronos’, solo que es real y es
nuestra, y la ignoramos. Merecía la pena, me apasionaban los personajes y lo que
ocurrió, y a partir de ahí salió”,
detalla.

Labor minuciosa
Además de la lectura, el escritor barcelonés apunta a otra
afición que también nos sirve para ir desgranando la Historia. “Cuando ya estaba investigando sobre esta etapa
histórica, en Palermo me encontré con la puerta de un
edificio monumental y en ella
vi cuatro estatuas gigantescas de turcos, dos de ellos sin
brazos, arriba había un escudo imperial de España. Resulta que es el arco del triunfo dedicado a Carlos V por la
conquista española de Tú-

Secretos

TRAYECTORIA

Una secuela
con valor
por sí misma
Aunque se estrenó de
forma tardía en el mundo literario, Jorge Molist
ya cuenta con un número importante de títulos
en su trayectoria. Uno de
ellos, el aclamado ‘Canción de sangre y oro’, entronca con ‘La reina sola’,
pero advierte de que “la
he hecho para que sea
independiente, para que
empieces a leerla y no
necesites leer nada más;
si te gusta, puedes ir a la
precuela”.

Una de las razones por las
que se explica es largo periodo de gestación es por la profunda documentación que ha
conllevado escribir ‘La reina
sola’. “Hasta el propio Dante
Alighieri habla en ‘Divina comedia’ de Constanza, de Pedro, de sus enemigos… Estos hechos ya impresionaron a mucha gente. Hay mucho material, depende de si
lo cuentan los franceses o
los españoles”, detalla. Sobre esto último, Jorge Molist
explica cómo es el proceso
de selección de las fuentes: “A
veces tengo que escoger entre versiones, en ese caso elijo la más lógica, y dentro de
ello, la más épica, la que más
te emociona”. En concreto,
sobre esta novela “existen tres
crónicas escritas por contemporáneos, por lo que tengo
material sobre la historia tal
y como la contaron”.
El escritor barcelonés tampoco esconde una de las principales causas por las que sus
obras apasionan a tantos fieles: “Como lo paso bien, no
me importa invertir tiempo.
Lo mío no es sacar novela
tras novela, sino publicar cosas que me den placer al hacerlas y, sobre todo, que el
lector encuentre ese placer
al leerlas”.
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FESTIVALS | HI HAURÀ 23 CONCERTS

Cap Roig aposta pels
artistes de proximitat
El festival de música torna aquest estiu després
de canel·lar l’any passat  Ha anunciat a Passenger,
Juan Diego Flórez i Morat com a caps de cartell
M. L.

redaccion@genteenbarcelona.com

E

ls jardins de Cap
Roig de Calella de
Palafrugell tornaran a omplir-se de
música aquest estiu amb la 21a edició del festival de
música que torna
aquest 2021 després d’un any
de descans a causa de la
pandèmia. Aquest any es faran 23 concerts, tres menys
que en l’edició del 2019, i
comptaran amb quatre artistes internacionals i la resta
seran nacionals i espanyols.

ELS ARTISTES

Un cartell molt
nacional
El festival arrencarà el 23
de juliol amb Pablo López que presentarà el
seu últim treball i finalitzarà el 21 d’agost amb
Sara Baras. Entremig hi
haurà 23 concerts, tres
menys que en l’última
edició. El festival comptarà amb quatre artistes
internacionals, però la
resta seran nacionals i
espanyols.

El festival també
arrencarà més tard
de l’habitual, el 23
de juliol, amb el
concert de Pablo López, que presentarà
el seu últim disc al
públic. L’endemà, el
24 de juliol, serà el
torn d’un dels artistes consagrats de Passenger durant el concert que va fer el 2017. ACN
l’estat espanyol:
juliol serà el torn del presRaphael.
EL PREU MIG DE de
tigiós tenor internacional Juan
El 25 i el 30 de juliol el fesLES ENTRADES ÉS Diego Flórez, que debutarà
tival es concentrarà en dos
dels grups catalans més poDE 53 EUROS, EN al festival.
arrencarà el dia 2
pulars en l’última dècada: Els
FUNCIÓ DE ambA l’agost
el concert d’Antonio
Amics de les Arts i Manel.
Ambdós presentaran els úlL’ARTISTA Orozco i l’endemà serà el torn
de Passenger, un dels princitims discs publicats. El dia 31

FAMILIAR | AL CAIXAFORUM

Experiència virtual per viure la
música clàssica com mai abans
El centre cultural
acull una instal·lació
permanent del
projecte ‘Symphony’
GENTE

Una experiència basada en
la tecnologia de la realitat virtual proposa als visitants del
CaixaForum de Barcelona

BORN CCM

L’evolució de
l’educació a la
BCN del segle XX
El Born CCM repassa en una
exposició l’evolució de l’educació a la ciutat de Barcelona
al segle XX i la seva relació
amb les opcions polítiques
predominants,sota el nom de
‘Per una educació en llibertat.
Barcelona i l’escola. 19081979’.

“viure i gaudir” la música
clàssica “com mai abans”, segons indiquen els responsables de la iniciativa.
La proposta convida els
participants a “sentir-se com
uns músics més dintre de l’orquestra”. ‘Symphony’, una proposta d’uns 40 minuts de durada, està format per dos espais diferenciats: el primer

pals artistes d’aquesta edició.
Ara Malikian és un altre dels
artistes internacionals que
trepitjarà els jardins botànics
el 5 d’agost, un dia més tard
que Estopa. Perales , Bisbal,
Aitana i Love of Lesbian són
altres artistes del cartell.

ofereix una pel·lícula panoràmica que introdueix els
espectadors en aquest viatge
guiant-los només a partir de
sons, i el segon, al fons de la
sala, està dedicat a la vivència
de l’experiència de realitat
virtual.
Co abientació, el centre
cultural barceloní, l’espai que
acull la mostra, on hi havia
el magatzem de l’antiga fàbrica modernista Casaramona,
s’ha revestit de fusta i s’ha
il·luminat a partir d’una llum
tènue, de tal manera que la
música ofereix “la màxima
esplendor”.
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DE VUELTA:

La artista reconoce que es
“emocionante” volver a actuar
en directo tras un año peculiar.

MARCELA MORELO

“Muero de amor cuando
mis amigos me dicen que
en el chiringuito sigue
sonando ‘Corazón salvaje’”
La artista argentina presenta ‘Tu mejor plan’, un disco de
versiones con canciones muy conocidas y “especiales”
 Espera poder actuar en poco tiempo en nuestro país
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE RODRIGO ALONSO

D

e forma abrupta e inesperada. La llegada de la pandemia y el consiguiente confinamiento nos pilló prácticamente a todos con el
paso cambiado, una situación anómala, desconocida, para la que no estábamos preparados y a la que
tratamos de amoldarnos a marchas forzadas. En ese contexto, los planes a los
que la vorágine diaria había relegado a
una hibernación regresaron al primer

“YA CANTABA
ESTAS CANCIONES
CUANDO
ACTUABA SOLA
HACE 28 AÑOS”

plano. Una muestra de ello
es Marcela Morelo. La artista
argentina aprovechó ese
tiempo y que tiene un estudio
en casa para dar forma al
nuevo trabajo que veía la luz
a finales de 2020: ‘Tu mejor
plan’. “Este disco se gestó en
el 2019, pero en el 2020, tras
presentarse del modo en el
que llegó, decidí seguir adelante. Me enamoré del proyecto, de volver a vivir estas
canciones, fue como nuestra
arca de Noé en casa, en el año
de una pandemia la música
en casa, con los niños y sus tareas del colegio, subía al primer piso, donde tengo el estudio, y cantaba. Era hermoso compartirlo con toda la familia”, explica a GENTE.
Este trabajo tiene un poso
peculiar. La artista de Lanús
escogió temas importantes
de otros compositores para
adaptarlos a su estilo. Argumenta que una de las premisas era que “esos temas se
adaptaran bien a la guitarra”,
aunque la primera selección,
la más importante, tiene que
ver con su historia personal:
“Hace unos 28 años, antes de
grabar mi primer disco, hubo
una etapa en la que estuve
sola, cantando en bares y lugares públicos. Quienes hacen ese trabajo tocan el repertorio que está de moda en

VALORACIÓN

Un trabajo
cargado de
sorpresas
El primer adelanto de ‘Tu
mejor plan’ fue ‘No podrás’, un tema de Cristian
Castro que “significa mucho” para Marcela Morelo porque le acompañó
“en un momento muy
especial” de su vida.
Pero ese reto de hacer ‘suyas’ canciones
compuestas por otros
dio un salto mayúsculo
con el epílogo del álbum,
‘La vida es un carnaval’,
un tema “sobradamente
conocido gracias a Celia
Cruz”, que casa a la perfección para sobrellevar
estos tiempos que corren, y que representa
“los desafíos” que han
supuesto estos temas.

ese momento. Es
por eso que muchas
de estas canciones
me acompañaron
en un momento
donde hacía de
todo: era mi propio
manager, técnico de
sonido, cantante…
Fue un aprendizaje
para mí porque conocí todos los aspectos”, recuerda.

Planes venideros
Así, temas como ‘Lo dejaría
todo’, uno de los grandes éxitos de Chayanne, o ‘Fuego de
noche, nieve de día’, de Ricky
Martin, pasan por el tamiz
personal de una artista que se
muestra “encantada” con el
hecho de haber podido volver
a actuar recientemente ante
el público en Buenos Aires.
Mientras continúa con sus
recitales, sigue trabajando en
el estudio, a la espera de poder visitar nuestro país, un
destino especial para ella:
“Siento mucho amor por España, me ha dado mucho trabajo y mi música sigue sonando, tengo amigos que me
cuentan que en el chiringuito de la playa sigue sonando
‘Corazón salvaje’ y me muero de amor. Ahora espero que
en los nuevos tiempos pueda
volver”, afirma.

