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El 2020 van néixer un 18,7% menys de nadons que el 2019.
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Les primeres dades de nadons concebuts 
després de l’inici de la pandèmia mostren 
una baixada interanual del 17,7% entre 
desembre del  El saldo entre nounats  
i defuncions el 2020 apunta a ser el més 
negatiu des de la Guerra Civil

La covid-19 
comportarà 
fins a 10% 
menys 
naixements

NOVES MESURES  |  PÁG. 4

Catalunya enfila  
la reobertura

Diumenge decau el toc de queda i el confinament perime-
tral, i dilluns s’amaplien els horaris de la restauració fins les 
23.00 h i d’alguns comerços fins les 22.00 h   La resta de 
mesures contra la pandèmia es mantenen, tot i que es 
plantejanous horaris pels sectors de la cultura i l’esport 

    ACN

NATALITAT  |  PÁG. 8

Una mostra fa balanç  
de la seva aportació al 
món escènic a casa 
nostra i a l’estranger

MUYFAN  |  PÁG. 12

El Palau Robert 
agraeix a Tricicle 
els seus 40 anys 
de trajectòria

“La herida de ETA 
seguirá sangrando”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 11 La periodista 
Pepa Bueno narra  
la historia de dos 
víctimas de un 
atentado

Dos escenarios, seis puntos decisivos
DEPORTES   |  PÁG. 10

La Liga Santander afronta una jornada clave, con sendos enfrentamientos directos  
entre los cuatro candidatos al título  El Atlético defiende su liderato en el Camp Nou
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Madrid deixa un  
nou escenari polític

a  festa, les canyes a qualsevol hora i 
restriccions laxes durant la pandèmia 
han triomfat a les urnes de Madrid. 
“La llibertat ha tornat a guanyar a Ma-
drid”, ha dit la guanyadora de les elec-
cions Isabel Díaz Ayuso, proclamant 
que “comença un capítol nou de la 
història d’Espanya”.   Certament, la 
seva victòria  revoluciona bona part del 
tauler polític nacional: la dimissió 

d’Esglésies, la desaparició de Ciutadans, el sorpasso 
a l’PSOE de Més Madrid, el feixisme cada vegada 
més estrident de Vox... Tot plegat fa pensar que 
aquestes eleccions són un punt d’inflexió en la 
política nacional i que el qui ha rebut l’avís més cla-
rament és l’actual president Pedro Sànchez.  

A l’hora de veure què ha motivat aquesta acla-
parant victòria  d’Ayuso, està clar que queden mol-
tes incògnites que cal entendre: les dades de l’atur, 
o de l’PIB, no són especialment bons en la comu-
nitat. Tampoc en salut pública: Madrid és l’auto-
nomia espanyola amb més excés de mortalitat . 
Però sens dubte aquesta l’estratègia d’Ayuso durant 
la pandèmia ha estat determinant per a la victòria 
d’aquest dimarts, un èxit que en gran mesura s’ex-
plica per la seva aposta per obrir l’hostaleria, con-
tra el criteri de tots, també d’altres governs au-
tonòmics de l’PP. 

L

 El PP d’Isabel Díaz Ayuso ha guanyat.     ACN

TRIOMFA L’ESTRATÈGIA AYUSO

La factura de la llum 
dels usuaris que tenen 
contractada una tarifa 

semireguladava situar-se en els 
81,55 euros durant el mes 
d’abril, un 46% més respecte al 
mateix període anterior.

Pujada més gran de la 
història en la llum

La fiscalia vol que 
s’inhabiliti l’alcalde de 
Sarrià de Ter  per haver 

tingut penjada una pancarta de 
l’ANC a la façana de l’Ajunta-
ment i que també se li imposi 
una multa de 3.600 euros. 

Inhabilitació i 3.600 € 
per una pancarta

 El Govern destinarà 
16,5 milions d’euros els 
pròxims dos anys per 

contractar joves en pràctiques. 
El fons ha de permetre l’entra-
da al món laboral d’uns 1.500 
joves

Impuls per contractar 
joves en pràctiques

Les últimes dades de l’informe PISA posen de relleu que, de mitjana, els 
joves de 15 anys es passen 35 hores setmanals connectats online. SRes-
pecte al 2012, el temps que passen a internet s’ha incrementat de 21 a 35 
hores, i un 77% d’aquest temps davant de la pantalla el passen a casa.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Els joves passen 
35 hores online 
cada setmana

PER L’EMA

 L’Agència Europea de Medicaments  
ha començat a estudiar els resultats  
preliminars i els estudis clínics inicials 
en adults de la vacuna xinesa Sinovac.

La vacuna xinesa en revisió
El Govern calcula que  un 
80% de la gent amb més 
de 60 anys ja ha rebut la 
primera dosi.

Pere Aragonès

“Al juliol el 70% 
dels catalans  
ja estaran 
vacunats”

LA XIFRA

80%
Un 79,9% dels ciutadans de l’àrea  
metropolitana de Barcelona valoren  
positivament la seva llar després del  
confinament.

Contents amb casa seva

LA FRASE
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Diumenge decau el toc de queda i el confinament 
perimetral  La restauració podrà obrir fins les  
23.00 h i alguns comerços fins les 22.00 h

Catalunya enfila  
el camí cap a una 
reobertura gradual

COVID-19

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El toc de queda i el confina-
ment perimetral de Catalun-
ya decauran aquest diumen-
ge, 9 de maig. El Govern sí 
que mantindrà la limitació 
de sis persones a les troba-
des. Per poder aplicar aques-
ta mesura ja diumenge, por-
tarà la proposta entre demà i 
demà passat al TSJC per re-
bre’n l’aval.  

De moment, l’executiu en 
funcions s’esperarà per crear 
més instruments jurídics per 
aplicar noves mesures -que 
ara no troba urgents-, via de-
cret llei o les “fórmules” ne-
cessàries per “no crear confu-
sió”, segons ha argumentat 
Aragonès.  El govern ha ar-
gumentat la decisió a partir de 

la situació epidèmica 
actual i del ritme del 
pla de vacunació. 
Ara,  ha volgut re-
marcar que “si en el 
futur empitjora la si-
tuació, no descartem 
cap mesura” addicio-
nal per poder con-
trolar la pandèmia. 

Ampliació d’horaris 
El Govern planteja que els 
sectors de la cultura i de l’es-
port puguin estar operatius 
fins les 23.00 h a partir del 
proper 9 de maig. Així ho ha 
assenyalat la consellera de 
Salut, Alba Vergés, una de les 
mesures que es duran a terme 
a partir del proper 9 de maig, 
dia en què acaba l’estat d’alar-
ma. La mesura se sumaria a 
l’aplicada a determinats co-
merços, que podrien obrir 
fins les 22.00 h, i la restaura-
ció, que tindrà permís per te-
nir la persiana aixecada fins 

El dilluns 10 de maig es 
començarà a vacunar de 
manera generalitzada a 
la població d’entre 50 i 
59 anys. Els centres 
d’atenció primària s’hi 
començaran a posar en 
contacte i s’utilitzaran 
les vacunes de Pfizer, 
Moderna i Janssen. Fins 
ara 1.947.915 persones 
(24,9%) han estat vacu-
nades amb una primera 
dosi i 825.394 (11,1%) ja 
han rebut les dues vacu-
nes. Per altra banda, es-
preveu que el juny sigui 
el mes que es vacuni 
“amb més intensitat” i es 
comenci a vacunar la 
franja d’edat dels 40 als 
50 anys, sempre que 
arribin  dosis previstes. 

VACUNACIÓ

La franja d’entre 
50 i 59 comença 
el dilluns

 L’OCI NOCTURN 
PODRÀ REOBRIR 

“QUAN LES  
DADES HO 

PERMETIN”

MÉS DE DOS 
MILIONS DE 

PERSONES TENEN 
JA UNA PRIMERA 

VACUNA

les 23.00 h. Les mesures, però, 
podrien replantejar-se depe-
nent de l’evolució de la situa-
ció epidemiològica. És per 
aquest motiu que el Govern 
demana la col·laboració de 
la ciutadania per respectar-
les i evitar nous repunts de 
contagis. 

En quant a la reobertura 
de l’oci nocturn, el conseller 
d’Interior en funcions, Mi-
quel Sàmper, ha afirmat  que 
es farà “quan les dades ho 
permetin”. “La reobertura 
sempre estarà supeditada a 
l’evolució de les dades epi-
demiològiques”, assegura.

DE MAJORS DE 16 ANYS

 El 30,5% de la població ca-
talana de més de 16 anys ha 
rebut una primera dosi de la 
vacuna contra la covid-19, 
segons el darrer balanç. 
Aquest percentatge és del 
25,9% si es té en compte la 
població total. En xifres ab-
solutes, 2.027.490 perso-
nes tenen una primera dosi, 
904.782 tenen una segona 
punxada; i 955.466 tenen la 

pauta completa. Així, tenen 
la pauta completa el 12,2% 
de la població total i el 
14,4% dels majors de 16 
anys. Per col·lectius, també 
han rebut una primera 
punxada el 91,4% de les 
persones de 80 anys o més, 
el 74% de les de 70 a 79; el 
65,4% de les de 66 a 69; el 
64,7% de les de 60 a 65, i el 
4,2% de les de 50 a 59 anys.

La vacunació ja abraça al 30%

La consellera de Salut, Alba Vergés, conversant amb sanitaris a un punt de vacunació massiva.
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El CNJC denuncia que la taxa d’emancipació dels joves a 
Catalunya se situa en un 18%, assolint un “mínim historic”  
 Es consolida la situació de precarietat del col·lectiu

Els joves catalans no poden 
marxar de casa els pares

Els efectes de la pandèmia s’evidencien en aquest col·lectiu.    ACN

JOVENTUT

M. L. 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya (CNJC) 
denuncia que la taxa d’eman-
cipació de les persones d’en-
tre 16 i 29 anys al territori ca-
talà se situa en un 18%, asso-

lint un “mínim històric”. Així 
ho recull l’informe trimestral 
sobre la situació laboral de la 
joventut, elaborat per l’Ob-
servatori Català de la Joventut, 
que sosté que la possibilitat 
dels joves de marxar de casa, 
s’ha reduït gairebé a la meitat 
respecte a la taxa del 2007.  

Llavors arribava al 33,1%, 
la proporció més alta al llarg 
d’aquest segle. Aquesta no és 
l’única dada alarmant que 

destaca l’informe, en xifres 
absolutes i segons les darre-
res dades de l’enquesta de 
població activa, a Catalunya 
hi ha 164.000 joves a l’atur. 

La taxa s’agreuja en el cas 
de les dones (25,7%), que és 
més de dos punts superiors a 
la dels homes (23,1%). Una 
altra de les problemàtiques 
que es deriven de la recent 
publicació és la relació direc-
ta entre precarietat laboral i 
nacionalitat. Així, els i les jo-
ves estrangeres tenen una 
taxa d’atur 11,5 punts per so-
bre d’aquells que tenen nacio-
nalitat espanyola. 

El problema laboral 
A banda de les dades d’atur i 
emancipació, des del CNJC 
també insten a posar el focus 
en la contractació temporal, 
que afecta particularment a 
les persones joves. Concre-
tament, un 48,3% dels treba-
lladors joves i assalariats, ho 
fan amb contractes tempo-
rals, mentre que en persones 
de més de 29 anys aquest per-
centatge no arriba al 14%. 

En aquest sentit, des de la 
plataforma d’entitats juvenils, 
alerten de la vulnerabilitat a la 
qual s’exposa al col·lectiu, ja 
que la situació de precarie-
tat laboral que acompanya 
aquest tipus de contractes té 
un efecte “directe sobre seva 
la capacitat d’emancipació”. 
En tot cas, la problemàtica es 
reforça i intensifica si es té en 
compte que un 40,9% dels jo-
ves que treballen ho fan a 
temps parcial, tal com recull 
el butlletí de joves i mercat 
de treball del darrer trimestre 
del 2020. 

Per tot això, des del CNJC 
reclamen polítiques “concre-
tes i efectives”, que permetin 
revertir la situació. A més, de-
fensen un compromís en la 
dignificació de la situació la-
boral dels joves.

SEGONS LES 
ÚLTIMES DADES,  
A CATALUNYA HI 

HA 164.000 JOVES 
A L’ATUR

BCN eliminarà els blocs  
de formigó l’any que ve
Es canviaran de forma progressiva per diferents 
models de separadors de terrasses de bars i 
restaurants  De moment només seran els grocs

GENTE 
L’Ajuntament de Barcelona 
preveu eliminar els blocs de 
formigó grocs instal·lats a di-
ferents punts de la ciutat per 

delimitar l’espai per a terras-
ses de bars i restaurants el 
primer trimestre del 2022.  
Aquest element de l’anome-
nat urbanístic tàctic s’ha 
col·locat durant la pandèmia 
i ha estat objecte de contro-
vèrsia entre el veïnat, tant per 

la seguretat -el desembre pas-
sat un motorista hi va perdre 
la vida en un xoc al carrer Bal-
mes amb Gran Via- com, per 
l’estètica. Es preveu substi-
tuir-los per diferents models 
de separadors de terrasses de 
forma progressiva. 

Informe de seguretat 
Fa un mes un jutge va  de-
manar a l’ajuntament  un in-
forme sobre la seguretat dels 
blocs de formigó instal·lats 
en alguns carrers per guanyar 
espai pels vianants, però que 
hi ha qui veu com un risc via-
ri, sobretot pels motoristes.

MOBILTAT

ACN 
Barcelona estrenarà al Nadal 
un nou concepte d’il·lumina-
ció que es podrà veure a la 
plaça de Catalunya, al carrer 
Aragó i a la Gran Via de les 
Corts Catalanes, en una apos-
ta del consistori per donar 
protagonisme al centre de la 
ciutat. Aquests tres espais llui-
ran dissenys senzills, fets amb 
tires de leds càlids combina-
des de diferents maneres.  

A banda, s’il·luminarà per 
primera vegada la ronda Sant 
Pere entre el passeig Sant Joan 
i Urquinaona i s’ampliarà el 
tram del carrer Balmes des 
de la Diagonal fins a la ronda 
Universitat. L’Ajuntament des-
tinarà a la il·luminació de la 

ciutat el pròxim Nadal 2,06 
milions d’euros, un 24% més 
que el 2020, quan va inver-
tir-hi 1,7 milions. 

El primer tinent d’alcaldia, 
Jaume Collboni, ha assegu-
rat que enguany es fa un “salt 
qualitatiu” en relació a com 
han estat fins ara les llums.  

Centre de llum 
La proposta és que la plaça de 
Catalunya sigui “el centre que 
bategui i irradiï cap a tota la 
ciutat”. Així, hi haurà un cer-
cle gegant format per diversos 
radis i amb algunes garlan-
des que vincularan alguns 
edificis del voltant de la plaça. 
“Serà com una mena d’’im-
pluvium’”. El govern municipal 
ha avançat que la idea és que, 
com el Nadal passat, la plaça 
aculli activitats culturals.

Disseny que mostra com serà l’enllumenat.    ACN

Barcelona estrenarà 
enguany un nou disseny 
de llums nadalenque
L’Ajuntament incrementael pressupost i destinarà 
2MEUR a il·luminar la ciutat  Les novetats es 
veuran a Pl.Catalunya, Aragó i Gran Via

LOCAL

Les calçades continuaran tenint els blocs de formigó gris.    ACN
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POBLACIÓ

M.L. 
redaccion@genteenbarcelona.com 

La covid-19 pot comportar 
fins a una davallada del 10% 
de naixements a Catalunya. 
Les primeres dades de na-
dons concebuts després de 
l’inici de la pandèmia mos-

tren una baixada interanual 
del 17,7% entre desembre del 
2020 i febrer del 2021, que 
corresponen als concebuts 
entre març i maig del 2020, en 
ple confinament.  

Segons l’investigador del 
departament de Geografia de 
la UAB i del Centre d’Estudis 
Demogràfics Toni López-Gay, 
el balanç al final de la 
pandèmia serà “entre una 
pèrdua del 10% i una estabi-

La caigud de la natalitat durante el confinament també s’ha notat en altres països de l’entorn.    ACN

Moviment de ciutat a món rural
CANVIS EN ELS HÀBITS RESIDENCIALS

Les dades del nou padró també revelen tendències de crei-
xement poblacional diferent el 2020 en les diverses demar-
cacions. Barcelona va perdre un 0,56% dels seus habitants, 
arrossegant així la mitjana catalana a una xifra similar 
(0,50%). Les altres tres, però, van registrar petits aug-
ments, del 0,40% a Girona, el 0,14% a Lleida i el 0,57%  
a Tarragona. 

litat” respecte al període an-
terior. En qualsevol cas, la co-
vid-19 “tindrà un efecte con-
trari al ‘baby boom’” amb què 
s’havia especulat. De fet, tot 
apunta que el saldo entre 
nounats i morts el 2020 serà el 
més negatiu “des de la Guerra 
Civil”. 

L’estimació mensual de 
naixements de l’INE per a de-
sembre del 2020 a Catalunya 
és d’un 18,7% menor a 12 me-
sos abans, quan el descens 
del mes anterior havia estat 
del 6,8%. La tendència a la 
baixa es va accentuar al gener 
del 2021, nou mesos després 
de l’abril del 2020, amb una 
davallada interanual del 
24,7%, mentre que al febrer 
d’enguany es va relaxar fins al 
8,5%.  

Per a López-Gay, no està 
clar si la diferència amb la 
natalitat de just abans de la 

Permís menstrual pioner 
a l’Ajuntament de Girona

GENTE 
Les treballadores de l’ajunta-
ment de Girona tindran un 
permís de flexibilització 
menstrual si es troben mala-
ment quan tinguin la regla. 
La iniciativa va sorgir després 
que algunes empleades ex-
pliquessin que utilitzaven ha-
bitualment dies de vacances 

o festius durant la menstrua-
ció davant la impossibilitat 
de conciliar salut i treball. 
Aquesta mesura pionera pre-
veu que les dones disposin 
de vuit hores al mes per faltar 
a la feina si es troben mala-
ment pel dolor de regla. 

Per disposar del permís no 
caldrà tramitar una baixa la-
boral. Però, això sí, aquestes 
hores caldrà recuperar-les 
abans de tres mesos.  

SALUT

Les autovies seran de pagament el 2024

GENTE 
El govern espanyol té previs-
ta la implantació d’un sistema 
de pagament per ús a les au-
tovies, que es podria co-
mençar a aplicar a partir del 
2024, segons planteja el Pla de 

Recuperació, Transformació 
i Resiliència que l’executiu de 
Pedro Sánchez ha remès a 
Brussel·les.  

El document assegura que 
abans buscarà l’acord social i 
polític per avançar cap al mo-
del que “d’usuari pagador” i 
sota el principi “qui contami-
na paga”. El govern espanyol 

El govern espanyol planteja un sistema de 
peatges a les autovies  Aplicarà el model 
d’”usuari pagador” i que “qui contamina paga

ressalta que l’Estat té una xar-
xa estatal de 26.466 quilòme-
tres, dels quals uns 12.000 
pertanyen a carreteres d’alta 
capacitat, amb unes despe-
ses de conservació “creixents” 
i que “no es possible que si-
guin assumits de manera di-
recta pels recursos pressu-
postaris”, apunta el document. 

L’executiu calcula que, se-
guint l’experiència interna-
cional, els peatges podrien 
tardar dos o tres anys, com a 
mínim, en ser implantats. 

MOBILITAT

Es planteja de cara al 2024.

La natalitat catalana es desploma 
Els demògrafs alerten que la covid-19 comportarà fins a 10% menys 
naixements: “Tindrà un efecte contrari al ‘baby boom’”  El saldo entre nounats 
i defuncions el 2020 apunta a ser el més negatiu “des de la Guerra Civil”  En 
ple confinaent hi va haver una devallada de nadons concebuts del  17,7% 

covid serà cada vegada menys 
perceptible o arribarà al 10% 
en el conjunt del període 
pandèmic. Ara bé, “res fa pen-
sar en un augment de naixe-
ments”, segons ell.  

L’escassetat de parts ja es 
va fer notar durant el 2020, 
tot i que “no per la covid-19”, 
sinó perquè ara hi ha “menys 
població creuant les edats 
amb major fecunditat”. És a 

dir, que el nombre de perso-
nes que van néixer “entre el 
1987 i el 1996” és menor a al-
tres generacions.  

Récord en negatiu 
Tot plegat, combinat amb el 
fet d’una tendència a la baixa 
en el nombre de fills per dona 
i que en els últims anys “no hi 
ha hagut un gran flux migra-
tori”, explica que l’any passat 
pugui ser de rècord negatiu de 
naixements.  

A més, les víctimes de la 
pandèmia han contribuït a 
accentuar una tendència que 
ja va començar el 2018 i el 
2019 de més òbits que naixe-
ments, cosa que no tenia pre-
cedents recents fins llavors. 
L’expert també explica que 
després del 2020 i el 2021 es 
tornarà al “lleuger” saldo na-
tural negatiu d’abans de la 
covid-19. 

ELS ÚLTIMS  
ANYS TAMPOC NO 

 HI HA HAGUT UN 
GRAN FLUX 
MIGRATORI

RES FA PENSAR EN 
UN AUGMENT DE 

NAIXEMENTS, 
SEGONS ELS 

EXPERTS



La Semana  
del Seguro no 
falla a su cita
Se desarrollará entre el 11 y el 13 de 
mayo  La edición de este año será 
completamente online y amplía a  
la tarde del jueves sus actividades

Una de las pasadas ediciones de la Semana del Seguro

Un año lleno de cambios
TEMÁTICA

El nuevo escenario al que se enfrenta el sector tras la pan-
demia de Covid-19, los cambios regulatorios y fiscales que 
se han producido en los últimos meses, el cambio climático, 
la detección del fraude y fenómenos como el del Blockchain 
son algunos de los principales temas que se tratarán en la 
Semana del Seguro que empieza este 11 de mayo.

ECONOMÍA

GENTE 
@gentedigital 

Fue uno de los últimos even-
tos que se celebró en la Co-
munidad de Madrid antes de 
que la pandemia acabase con 
este tipo de actividades. Quin-
ce meses después de su últi-
ma edición, la Semana del 
Seguro acude a su cita con 
los principales representantes 
de este importante sector eco-

nómico. Será los días 11, 12 y 
13 de mayo en una edición 
marcada por las obligadas 
restricciones derivadas de la 
Covid-19. 

Tres son las principales 
novedades de esta edición de 
la Semana del Seguro, que se 
celebra bajo el lema ‘Recalcu-
lando la Ruta’. La primera es el 
cambio de fechas respecto a 
la habitual celebración du-
rante el mes de febrero. La 
segunda, la ampliación a la 
tarde del jueves de la progra-
mación de jornadas. Y la ter-
cera, la celebración, por pri-

mera vez, de una Semana del 
Seguro íntegramente online, 
después de que haya sido esta 
la opción preferida por los 
profesionales asistentes a an-
teriores ediciones. 

Formulario 
Los trabajadores o empresas 
pertenecientes a este sector 
todavía pueden solicitar su 
presencia virtual en este even-

to. Para ello solo tendrán que 
acceder a la página Semana-
delseguro.tufabricadeven-
tos.com, rellenar el formula-
rio y esperar a que su solicitud 
sea aceptada.

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la región 
en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN
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F. Q. 
Aun en pandemia, el históri-
co circuito de Montmeló no 
falla a su cita anual con el 
Mundial de Fórmula 1. Eso 
sí, por segunda edición con-

Una fiesta incompleta en Montmeló
FÓRMULA 1   |   GRAN PREMIO DE ESPAÑA

secutiva faltará uno de los in-
gredientes esenciales que 
siempre han caracterizado al 
Gran Premio de España: el 
colorido que aportan desde 
las gradas los miles de aficio-
nados que suelen congregar-
se. La de este domingo 9 de-
mayo (15 horas) será, por tan-
to, una carrera similar a la del 
2020 en cuanto al contexto, no 
tanto en lo referido al plano 

competitivo. La primera no-
ticia destacada para los afi-
cionados españoles es el re-
greso de Fernando Alonso. El 
asturiano parece estar lejos 
de reeditar los triunfos de 
2006 y 2013, pero en el re-
ciente GP de Portugal ya mos-
tró que su pericia al volante 
puede traducirse en muchos 
puntos para su equipo, Alpi-
ne. Un peor sabor de boca Las gradas del trazado barcelonés estarán vacías

dejó este antecedente en Car-
los Sainz, undécimo. 

Gran favorito 
El otro nombre propio de este 
GP de España es Lewis Ha-
milton. El británico, líder ac-
tual del Mundial, puede igua-
lar las seis victorias de Mi-
chael Schumacher en el traza-
do barcelonés si se impone 
por quinto año consecutivo.

El Mundial aterriza  
en Barcelona con la 
ausencia de público 
como nota destacada

Como si 
fuera una 
‘Final Four’
Los cuatro candidatos al título se ven  
las caras en dos duelos directos  El único 
que sigue dependiendo de sí mismo, a la 
espera de lo que suceda en esta jornada, 
es el Atlético, líder con 76 puntos

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

En diferido: Con dos partidos tan importantes coincidiendo en la misma jornada, algunas voces han 
sugerido la posibilidad de que se diera un horario unificado, lo que dotaría de mayor emoción si cabe 
a esta jornada 35. Sin tiempo para digerirlo, el martes arranca la fecha 36.

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Ni el guionista con más dosis 
de optimismo de LaLiga hu-
biera imaginado que el cam-
peonato llegara al mes de 
mayo tan vivo en la pelea por 
el título ni con tantos con-
tendientes. En la coctelera se 
han añadido un calendario 
extenuante sin apenas pre-
temporada previa, unos cuan-
tos contratiempos en forma 
de lesiones y un rompecabe-
zas de partidos que ha impe-
dido, hasta finales de abril, 
que todos los equipos estuvie-
ran al día. A pesar de toda esa 
amalgama tan extraña, el re-
sultado ha salido de lo más 
apetecible. 

Ahora llega el momento 
de paladear el menú, com-
puesto por dos platos fuertes 
que se sirven casi a la vez. 
Para abrir boca, este sábado 8 
de mayo (16:15 horas) FC Bar-
celona y Atlético de Madrid 
ponen la sobremesa con el 

objetivo de amargar la diges-
tión al acompañante. La sar-
tén la tiene por el mango el 
Atlético. Los de Simeone si-
guen dependiendo de sí mis-
mos, a pesar de haberse deja-
do 12 de los últimos 30 pun-
tos que han disputado. Los 
dos puntos de ventaja respec-
to al Barça provocan que, en 
el caso de salir victoriosos del 
Camp Nou, los rojiblancos 
prácticamente dejarían sin 
postre a los azulgranas.  

Otro foco 
Si hacer un pronóstico en ese 
choque se antoja arriesgado, 
también parece temerario po-

ner la mano en el fuego res-
pecto al Real Madrid-Sevilla. 
Valdebebas alumbrará el do-
mingo (21 horas) la otra gran 
cita del fin de semana, y pue-
de que de lo que resta de cur-
so, una receta que puede sa-
lir insulsa o jugosa en fun-
ción de lo que ocurra en Bar-
celona. Si el Atlético se deja 
puntos en su viaje a la ciu-
dad condal, los blancos pasa-
rían a depender de sí mismos 
para brindar por el título, un 
trago para el que todavía no 
está descartado el Sevilla, a 
pesar de atragantarse ante el 
Athletic. La emoción está ser-
vida. Que aproveche. 

Viajes cruzados 
para Suárez  
y Griezmann

LOS PROTAGONISTAS

Además de la importan-
cia de los tres puntos en 
juego, el Barça-Atlético 
de este sábado dejará un 
reencuentro con morbo. 
Por primera vez, Luis 
Suárez regresa al Camp 
Nou con una camiseta 
diferente a la del Barça. 
El uruguayo, máximo go-
leador del Atlético con 
19 tantos, querrá ayudar 
a su actual equipo y, de 
paso, reivindicarse ante 
aquellos que le abrieron 
la puerta de salida. 

Enfrente estará An-
toine Griezmann. El galo 
parece haber encontra-
do su lugar y sin su ren-
dimiento no se podría 
entender la remontada 
liguera del Barcelona. 

EL REAL MADRID 
NECESITA GANAR 

Y ESPERAR  
ALGÚN TROPIEZO 

DEL LÍDER

EN CASO DE 
TRIUNFO, EL 

ATLÉTICO CASI 
DESCARTARÍA AL 

BARCELONA
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a habíamos visto como presen-
tadora de Telediario en TVE, la 
escuchamos en ‘Hora 25’ de la 
Cadena Ser y ahora también po-
demos leerla en ‘Vidas arrebata-
das’ (editorial Planeta). La ca-
rrera profesional de Pepa Bueno 
sigue afrontando retos, como 
este libro en el que narra la pro-
funda huella que dejó en dos 
hermanos, José Mari y Víctor, el 

atentado de ETA en la casa cuartel de la 
Guardia Civil de Zaragoza en 1987, donde 
perdieron a sus padres. 

 
¿Cuándo te diste cuenta de que esta 
historia había que contarla en un li-
bro? 
Cuando los conocí. La historia llega a mí 
a través de Ángeles Aguilera, editora de 
Planeta, leí los escritos que José Mari le 
había entregado a su psicóloga de la 
AVT. Después, me impresionó mucho 
cómo estaban dispuestos a contar su tra-
gedia íntima, la cantidad de pesadillas, 
noches sin dormir, el alcohol como refu-
gio… Era increíble que quisieran contar-
lo y que la onda expansiva de la bomba, 
los 250 kilos de amonal, llegara treinta 
años después, toda una vida marcada 
por un atentado que ocurrió cuando 
ellos eran unos niños. La mezcla de todo 
esto me determinó a contarlo sin prisa. 

Siempre se ha puesto el foco en las víc-
timas directas de un atentado o un se-
cuestro, pero nunca en alguien que 
queda huérfano. ¿Por qué crees que 
los medios de comunicación hemos ig-
norado esta realidad? 
No quiero hablar en nombre de las vícti-
mas, solo he conocido a dos, que ade-
más son muy diferentes entre sí, creo 
que es muy importante subrayar su indi-
vidualidad, que no las pongamos una 

etiqueta y las metamos a todas en un pa-
quete. Cubríamos los atentados y los fu-
nerales, y cuando los políticos se iban a 
sus despachos, nosotros lo hacíamos a 
nuestras redacciones. Desgraciadamen-
te, durante muchos años teníamos un 
atentado tras otro a la vuelta de la esqui-
na. En la sociedad pasaba algo similar, 
salvando las distancias, con la pande-
mia: hace un año hablábamos de 500 
muertos y nos dejaba clavados en la si-
lla, ahora nos hablan de muertos y pen-
samos en la vacuna, en cómo salir de 
aquí. Los supervivientes eran como tes-
tigos incómodos, se miraba hacia delan-
te para tratar de salir del túnel, sin ver lo 
que se dejaba por el camino. 

Cuando llegó esta historia a tus ma-
nos, ¿te imaginabas que iba a ser tan 
dura? 
No. Lo que José Mari escribía para su 
psicóloga era muy potente, ahí se veía el 
abismo, pero oírselo decir y comprobar 

L
además cómo entre ellos apenas habían 
hablado del atentado, era tremendo. No 
quiero contar la historia de ETA, me em-
barqué en este libro para contar la histo-
ria de José Mari y Víctor, única, personal 
e intransferible, que no pudieron contár-
selo a nadie, ni siquiera a un juez. Me he 
acercado a su historia con respeto y con 
la precisión de un bisturí, no había que 
cargar las tintas con los adjetivos, el rela-
to ya es tremendo en sí mismo. 

Una de las críticas positivas que está 
dejando el libro es que no caes en vic-
timizar aún más a los protagonistas, o 
de criticar más a ETA. ¿Fue muy difícil 
esquivar esos obstáculos? 
No fue nada fácil encontrar el sitio desde 
el que contar la historia. Me costó, tuve 
que escribir mucho hasta dar con ese es-
quema, esa posición. Me parecía que, 
por respeto a ellos y porque la historia 
no necesitaba adjetivos, su testimonio 
tenía que aparecer muy limpio. Esa so-
briedad del libro nace de dos aspectos 
básicos: la obsesión por dejar su relato y 
dar las claves básicas que ayuden a en-
tender la España en la que ocurrían 
aquellos atentados. Víctor cuenta que no 
quieren vivir con una etiqueta, no quie-
ren revictimizarse, quieren vivir. 

Han pasado diez años desde el anun-
cio de ETA de dejar las armas. ¿Dejará 
de sangrar algún día la herida que ge-
neró en nuestra sociedad? 
Eso tarda tiempo. Creo que, para los que 
lo vivieron y para el resto, queda un ejer-
cicio de memoria compartida, sin pre-
tender estar todo el día hurgando la he-
rida, saber quiénes somos, de dónde ve-
nimos y el daño que se ha causado. A la 
gente más reticente, les digo que si déca-
das atrás nos hubieran dicho que ETA 
dejaba las armas para hacer política hu-

biéramos preguntado dónde había que 
firmar para que eso ocurriera. Ahora, 
aún les queda un recorrido ético, sobre 
todo a una parte, hay gente que está en 
Bildu que ya condenaba la violencia 
cuando ETA mataba, luego hay otras 
personas que hablan del relato de cada 
uno. No. Necesitamos un relato compar-
tido que diga que matar fue un error que 
han pagado muchos inocentes. ¿Hay 
que pasar página? Claro, pero hay que 
leerse la página entera. Hay que superar 
el pasado, pero sabiendo qué se deja 
atrás, no pasar por encima de ello.  

A nivel personal, ¿de dónde se saca 
tiempo para escribir un libro así? 
Te haces una planificación divina y se te 
cruza en el camino una pandemia que 
no te permite centrarte en ello. Sacamos 
huecos de donde no hay, muchos fines 
de semana, días de vacaciones, discipli-
na y que te quiera mucho la gente que te 
rodea y no te eche de casa (entre risas).

“HAY QUE SUBRAYAR LA 
INDIVIDUALIDAD DE LAS 

VÍCTIMAS, NO METERLAS 
EN UN ÚNICO PAQUETE”

“VÍCTOR CUENTA QUE NO 
QUIEREN PORTAR UNA 

ETIQUETA DE VÍCTIMAS, 
SOLO DESEAN VIVIR”

PEPA BUENO

“Respecto a ETA hay que 
superar el pasado, pero 

sabiendo qué se deja atrás”
La periodista presenta su primer libro, ‘Vidas 

arrebatadas’  En él traslada los duros testimonios  
de dos hermanos que perdieron a sus padres en  
un atentado de la banda terrorista en Zaragoza
ENTREVISTA DE FRANCISCO Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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ra planta de l’edifici, la mos-
tra comissariada per l’arqui-
tecte Juli Capella no només 
vol encomanar el riure i l’ale-
gria que defineixen l’ADN del 
teatre de Joan Gràcia, Paco 
Mir i Carles Sans, sinó també 
“agrair-los” els seus anys de 
dedicació.  

L’exposició revisa i fa ba-
lanç de la seva aportació al 
món escènic, dins la cultura 
catalana, espanyola i inter-
nacional amb una col·lecció 
d’objectes, documents i pro-
jeccions que donen compte 
del seu extens currículum 
d’espectacles i intervencions 
artístiques. 

Milers de representacions 
El repàs a la trajectòria in-
clou les seves principals obres 
teatrals, apunts d’informació 
d’una quarantena sobre els 
escenaris amb més de 6.000 
representacions i més de 400 
teatres visitats arreu del món. 
Però, també, elements de re-
flexió i de coneixement en-
torn d’un dels principals 
grups de l’escena catalana i 
internacional contem-
porànies. En sis sales es fa un 
repàs exhaustiu a la perso-

nalitat de la companyia i dels 
seus integrants, a la seva tra-
jectòria des dels inicis fins als 
grans èxits internacionals i a 
les singularitats dels seus es-
pectacles teatrals i de les se-
ves incursions cinematogràfi-
ques i televisives.  

Així mateix, s’ofereixen 
fragments audiovisuals dels 
seus espectacles, objectes em-
blemàtics i records personals, 
les xifres més significatives 
de llur singladura al llarg de 
quaranta anys d’activitat, així 
com algunes petites sorpreses 
per al visitant. 

Un trio mític 
En definitiva, la mostra vol 
palesar fins a quin punt Trici-
cle va contribuir a la renova-
ció de les arts escèniques 
d’aquí i d’arreu i explicar com 
es va consolidar com un dels 
grups teatrals de més èxit i 
més estimats pel públic. De 
fet, el grup de còmics i teatre 
seguia omplintsense proble-
mes les platees l’any 2020, 
quan va decidir prendre unes 
“vacances indefinides” des-
prés d’una anys girant el que 
ha estat el seu darrer especta-
cle, ‘Hits’.

l Palau Robert s’omple de 
rialles des d’aquesta set-
mana amb l’exposició de-
dicada a Tricicle. Des d’ara 
i fins a primers d’octubre, 
l’equipament acull una 
gran exposició dedicada 
íntegrament a la compa-
nyia i als seus quaranta 

anys d’activitat. ‘Tricicle Clic, gest, hu-
mor, llenguatge’ és la mostra repassa la 
trajectòria i el llegat del grup còmic tea-
tral que va penjar les botes el 2020 des-
prés de 40 anys als escenaris. A la prime-

E

Repàs a quatre dècades 
sense parar de fer riure
El Palau Robert “agraeix” a Tricicle els seus 40 anys  
de trajectòria amb una exposició  La mostra fa balanç  
de la seva aportació al món escènic a casa nostra i a 
l’estranger  Estarà oberta fins a primers d’octubre

EXPOSICIONS   |  APORTACIÓ A L’HUMOR CATALÀ

POR NÀDIA BLANCH (redaccion@genteenbarcelona.com) 

Tricicle diuen que no es-
tan segurs de si deixen 
cap llegat, perquè sem-
pre han anat per lliure, 
amb un estil “propi” i “di-
fícilment imitable”. El 
que sí que estan con-
vençuts d’haver creat és 
“públic”. I n’estan con-
tents, d’haver contribuït 
a fer que diverses gene-
racions hagin anat al tea-
tre amb ells, sovint ple-
gades. “Tenen el rècord 
de provocar una rialla 
cada 8 segons”, hi afe-
geix l’arquitecte i dissen-
yador Juli Capella, co-
missari de l’exposició per 
encàrrec dels seus col·le-
gues del grup teatral. 
“Els seus espectacles 
han donat alegria a la 
gent”, amb la divisa 
d’”estimar el públic per 
damunt de tot i no avo-
rrir-lo mai”.

IIMPOSSIBLE AVORRIR-SE

Aconseguir una 
rialla cada vuit 
segons

S’OFEREIXEN 
FRAGMENTS 

AUDIOVISUALS 
DELS SEUS 

ESPECTACLES

L’exposició reco-
neix Tricicle com 
una “icona” de 
l’humor a que ha 
aconseguit un 
ampli reconeixe-
ment en les seves 
nombroses gires 
per diversos països, 
com França, Itàlia, 
Alemanya, 
Holanda, Japó 
oEUA. La seva con-
tribució ha sigut la 
creació d’un nou 
llenguatge ges-
tuals.

UN LLENGUATGE 
DE GESTOS 
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GENTE 
El Festival Arts d’Estiu cele-
brarà enguany la desena edi-
ció del certamen i s’allargarà 
dues setmanes amb concerts 

Els concerts animaran l’estiu  
de la costa de Barcelona

ESPECTACLES  |  FESTIVAL ARTS D’ESTIU

des del 3 al 14 d’agost. Els ar-
tistes que conformen el cartell 
d’Arts d’Estiu Costa Barcelo-
na 2021 són Estopa, Els Amics 
De Les Arts, Sergio Dalma, 
Ara Malikian, Dani Fernán-
dez i Belén Aguilera, Amaral, 
Miguel Poveda, Manel, Judit 
Neddermann i Rita Payés-Eli-
sabeth Roma, Stay Homas, 
God Save The Queen i Sopa 

Manel, Estopa, Sergio 
Dalma, Miguel Poveda, 
Els Amics de les Arts 
hi actuaran

El parc d’atraccions 
del Tibidabo reobre 
el 15 de maig

NOVES MESURES

S’aplicarà un paquet de mesu-
res de protecció i higièniques 
tant pel que fa als treballa-
dors com als visitants, d’acord 
amb el pla sectorial de parcs 
d’atraccions aprovat després 
de diversos mesos d’interlo-
cució amb els departaments 
de Salut i Interior.

El Grec 2021 s’allarga  
i abraça l’escena local 
El festival arrencarà amb l’adaptació de la novel·la 
‘Carrer Robadors’ de Mathias Enard, dirigida per Julio 
Manrique  Posarà  atenció a la creació africana

ESPECTACLES  |  DES DEL 27 DE JUNY

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

mb una setmana 
més de programa-
ció, des del diu-
menge 27 de juny 
i fins al 31 de ju-
liol, el Grec 2021 
acollirà prop d’un 
centenar de pro-

postes en 40 espais de Bar-
celona, incloses reprograma-
cions de 2020 que comença-
ran ja a partir del 10 de juny. 
Serà un Grec “optimista, molt 
potent i ambiciós”, ha dit el 
seu director Francesc Casade-
sús, i que aposta per “donar 

suport” a la creació 
local, amb més ar-
tistes de casa i co-
produint la meitat 
dels espectacles 
programats.  La de-
cisió coincideix amb 
la major dificultat de 
programar artistes 
internacionals de-
gut a la crisi sa-
nitària.  

Aposta local 
La llista de companyies ca-
talanes participants supera 
la vintena (Sixto Paz, Les Im-
puxibles, T de Teatre, Inicia-
tiva Sexual Femenina i Zum-
Zum Teatre, Quim Girón, 

Sopa de Cabra serà un dels grups del cartell de l’apartat musical.    ACN

CONFIEN QUE 
D’AQUÍ A FINAL DE 
JUNY ES PERMETI 

JA EL 70% 
D’OCUPACIÓ.

Rhum & Cia, entre altres). A 
més, part de la programació 
internacional -que posa un 
ull en la creació africana- 
s’inspira i es crea i “dialoga” 
amb Barcelona. El festival 
arrencarà al Teatre Grec amb 
l’adaptació de la novel·la ‘Ca-

rrer Robadors’ de Mathias 
Enard, dirigida per Julio Man-
rique. 

En qüestió de preus, no re-
petirà la política de preu únic 
de l’excepcional edició del 
2020. No obstant això, inclou 
nous descomptes i ofertes.

de Cabra. Les entrades dels 
dos concerts anul·lats, Beret i 
Jose Luís Perales, ja han estat 
totes retornades als seus com-
pradors.  

El festival, adaptat a la nor-
mativa sanitària del moment, 
se celebrarà a una nova ubi-
cació de la platja de Pineda de 
Mar.Tres dels concerts anun-
ciats l’any passat s’han pogut 
reprogramar en el cartell de la 
desena edició i aquest estiu es 
podrà gaudir :Sergio Dalma, 
Ara Malikian i Manel. El tret 
de sortida del festival el do-
narà Estopa el 3 d’agost i el 
clausurarà Sopa de Cabra.

En l’apartat de música,  
el festival presenta grans 
concerts al Teatre Grec 
de grups que no hi ha-
vien actuat mai, com 
Sopa de Cabra, Rodrigo 
Cuevas i Love of Lesbian, 
que tancaran la progra-
mació. Els principals ar-
tistes internacionals se-
ran Omara Portuondo -
havia d’actuar l’any pas-
sat-, Bokanté i Imany.

LA PART MUSICAL

Concerts inèdits 
al Teatre Grec

A
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GONZALO

El artista madrileño rinde un fabuloso homenaje al legendario Carlos Cano  
con el espectáculo ‘La copla rota’  Asegura que “nunca había sentido  

el calor del público así”  Reivindica el sentir de un género musical tan español

“Sigo siendo aquel chico que 
trabajaba y luchaba por cantar”

orría el año 1983 cuando las 
emisoras de radio de nues-
tro país pinchaban con fre-
cuencia el tema ‘¿Quién 
piensa en ti?’. No era el pri-
mer éxito del artista madri-
leño Gonzalo, pero enton-
ces volvía de la mili y, como 
reza la canción, nadie pen-

saba musicalmente en él.  
A pesar de sufrir algún revés como 

este, el cantante no tiró la toalla y ha 
seguido ligado a este mundillo para dar 

C

rra natal del propio Cano, 
Granada, la que diera la luz 
necesaria para que floreciera: 
“Ahí es donde empezó a des-
pegar el espectáculo, porque 
el Isabel la Católica era un 
teatro al que iba muchas ve-
ces Carlos Cano a actuar. Pi-
sar ese escenario causa una 
impresión tremenda. Pero la 
gente quedó encantada, le 
gustó muchísimo”, destaca. 

Desmemoria 
Quizás uno de los secretos de 
ese éxito de público sea lo 
que apunta el propio pianis-
ta Josi: “Gonzalo canta hoy 
como jamás de bien lo ha he-

cho en su vida”. Más allá de 
eso, Gonzalo defiende que  
“sigo siendo aquel chico que 
trabajaba y luchaba por can-
tar y estar en la música. Creo 
que no sabría hacer otra cosa, 
es más, no quiero hacer otra 
cosa. Esto es lo que más me 
gusta. Cuando uno canta, vi-
bra todo el cuerpo, y eso te 
sana, me mantiene joven y 
fresco”, asegura.   

Preguntado por si en estos 
tiempos de trap y reggaeton 
se puede triunfar con la copla, 
el artista madrileño reivindi-
ca que “hay un público de-
seoso de escuchar” esta mú-
sica y apela a su espíritu aven-
turero: “El momento es el que 
hay. Nunca me ha gustado ir 
por donde van los demás. Si 
veo un atasco, me marcho 
por otro lado, y actualmente 
no hay ningún atasco en la 
copla, hay poca gente inter-
pretando, y menos hombres”. 
Quizás ese sea el antídoto 
para perdurar en un país 
como este, donde “no hay 
memoria de la música de 
hace diez años; si no sigues 
ahí, la gente se olvida”.

PIANO Y VOZ:  
En ‘La copla rota’ se  
funden el carisma de 
Gonzalo sobre el  
escenario y el talento  
del pianista Josi González

La visión que da una gran trayectoria
DESCUBRIDOR DE TALENTOS

Más allá de sus éxitos como cantante, Gonzalo ha pasado 
buena parte de su carrera trabajando como productor mu-
sical con nombres como Ella Baila Sola o Javier Álvarez, al 
que él mismo descubrió cantando en El Retiro. De esa expe-
riencia extrae una lección: “Me he limitado a escoger su me-
jor perfil y he tratado de respetarles al máximo, cosa que 
me habría gustado que hubieran hecho conmigo”.

ahora forma a un proyecto 
con tintes de homenaje: ‘La 
copla rota’, un espectáculo 
que recuerda al mítico Carlos 
Cano y que presentó recien-
temente en la madrileña sala 
Elefante Blanco. “Me puse a 
mirar canciones de Carlos 
Cano, se lo comenté a la gen-
te de la Fundación SGAE y 
les gustó mucho la idea. Me 
propusieron actuar en un ci-
clo. Llamé a un pianista, Josi 
González, y comenzamos a 
trabajar con el objetivo de ha-
cer una actuación en la sala 
Berlanga de Madrid para el 
mes de  julio de 2019”, recuer-
da el artista a GENTE, antes 
de rememorar uno de los 
puntos de inflexión de este 
proyecto: “La sala se llenó, 
los primeros sorprendidos 
fuimos nosotros. He hecho 
muchas actuaciones, pero 
nunca había sentido el calor 
del público así. Pensamos que 
había que llevarlo a más si-
tios”. 

La semilla ya estaba plan-
tada, y aunque la pandemia  
dejó en punto muerto su ger-
minación, tuvo que ser la tie-

“NUNCA HABÍA 
SENTIDO ASÍ EL 

CALOR DEL 
PÚBLICO EN TODA 

MI CARRERA”

“CUANDO UNO 
CANTA, TE VIBRA 

TODO EL CUERPO, 
ME MANTIENE 

JOVEN Y FRESCO”

“EL MOMENTO ES 
EL QUE HAY; NO 

ME HA GUSTADO 
IR POR DONDE 

VAN LOS DEMÁS”


