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DISTINCIÓ II  Els animals de companyia 
també aprecien el luxe i l’exclusivitat. 
Les línies Cocoa i Savannah de llits per a 
mascotes de Luxury Braco ofereixen un 
disseny avantguardista que aporta un toc 
vistós i distingit a la vivenda. Disponibles 
en tres mides, aquests llits estan fabri-
cats en metacrilat per poder garantir el 
màxim nivell d’higiene. La seva produc-
ció segueix tècniques artesanals, cosa 
que converteix cada article en una peça 
única.

La firma inclou una gamma de coixins 
exclusius realitzats en viscoelàstica per 
proporcionar el màxim confort a la mas-
cota. Estan forrats en un teixit polivalent 
antitaques i antipèl, que permet una 
neteja fàcil i còmoda. Tant el color del 
coixí com el de l’estructura del llit admet 
un ampli ventall de combinacions. 600 
euros. 

MÉS INFORMACIÓ:

WWW.LUXURYBRACO.COM

EMOCIONAR II  “La memòria és l’únic para-
dís del qual no podem ser expulsats”, va 
dir Jean Paul Sartre, filòsof, escriptor i dra-
maturg francès. Plasmar els records en un 
llibre de memòries desferma la imaginació, 
ajuda a comprendre i dóna sentit a la nostra 
vida. I de la mà de Memorias Ediciones es 
converteix en un regal per als sentits. La 
idea va sorgir fa 20 anys en un taller literari 
al qual assistia com a alumna Rosa Serra, 
creadora d’un projecte que busca despertar, 
reviure, emocionar i transmetre. Un equip 
de biògrafs elabora les biografies. El procés 
comprèn entrevistes amb els protagonistes 
de la història, els quals amb l’ajuda dels 
seus familiars revisen l’esborrany per donar 
el vistiplau al relat definitiu. Les obres es 
realitzen en formats estàndard de 50, 100 i 
200 pàgines, encara que també han editat 
llibres de 150 i 250 pàgines. Preus: 2.185 
euros (50 pàgines, 10 fotos); 3.480 euros 
(100 pàgines, 20 fotos); 5.710 euros (200 
pàgines, 40 fotos).    

MÉS INFORMACIÓ:

WWW.MEMORIASEDICIONES.COM

TEXT D’ ALBERTO LARRIBA

LLEUGERESA II  Pretty Loafers 
llança una completa línia de dis-
senys clàssics estil oxford per 
a dona on juga amb el look 
femení-masculí. Charlize és un 
disseny en pell de xarol que 
manté l’essència dels models 
originals. Destaca per la seva 
sola de poliuretà que li propor-
ciona una especial lleugeresa i 
aïllament a l’hivern. Disponible 
en negre amb repunts blancs, 
vermell, glitter plata i blau marí, 
aquesta proposta de Pretty 
Loafers es converteix en indis-
pensable per als amants dels 
looks especials. 169 euros.  

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.PRETTYLOAFERS.COM

ITALIANS II  Fer tangible 
l’espiritualitat de l’oració més 
popular del món, el Pare El nos-
tre, i imprimir el seu missatge en 
una peça de joieria. Aquesta és 
la principal senya d’identitat de 
la firma italiana Tuum. I en ella 
s’inspiren els anells Tuum Pater 
i Tuum Mater, dividits en tres 
col·leccions: Animae, Origini 
i Tuam. Elaborats en bronze, 
plata i or, or blanc i or rosa, la 
diferència consisteix en la mida: 
els Mater són més petits que els 
Pater. Des de 225 euros fins a 
2.800 euros.
    
MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.TUUM.IT

NOVETAT II  Vintage 50 és 
l’última incorporació de Dovre a 
la seva gamma d’estufes. La sèrie 
destaca pel seu disseny refinat i 
un toc retro. Un estil fresc i nou 
que ofereix una àmplia vista de 
les flames. El model Vintage es 
fabrica amb ferro fos de màxi-
ma qualitat. També incorpora 
la tecnologia de calor caracte-
rística de la marca, amb un alt 
rendiment i un mínim impacte 
ambiental. L’estufa es fabrica en 
dues versions: fosa o esmaltada 
(en color verd o blanc trencat). 
Des de 2.080 euros.     

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.DOVRE.ES

Per lluir un 
‘look’ especial

Anells amb 
missatge

capricis

Estufa amb un 
estil ‘retro’

ART II  La Fundació Francisco 
Godia presenta Malevich(in)
Godia, un nou espai de venda 
centrat en el disseny en 
col·laboració amb BeaMalevich, 
empresa que distribueix objec-
tes inspirats en l’art, l’arquitectura 
i la creativitat. Mobiliari, decora-
ció, llibres o joguines són alguns 
dels productes que es poden 
trobar a la botiga de la funda-
ció, com la prestatgeria Box 1-7, 
dissenyada pel finlandès Pekka 
Kuivamäki, que combina set 
caixes idèntiques de diferents 
mides amb set cordes de dife-
rents longituds. 390 euros.
  
MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.FUNDACIONFGODIA.COM

Prestatgeria 
d’alta volada

Luxe i confort per a les mascotes

UNA FORMA ORIGINAL DE 
CONSERVAR LA MEMÒRIA
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ACER II L’últim smartphone d’Acer, el 
Liquid S2, té una pantalla de 6 pol-
zades d’alta resolució i al seu interior 
s’acomoda un excel·lent processador 
Snapdragon 800 (a 2,2 ghz), però el 
que més crida l’atenció és que pot 
gravar vídeos en Ultra HD, o sigui 
en 4K, gràcies al seu sensor de 13 
megapíxels amb flaix LED.

A la part frontal inclou una càme-
ra de 2 megapíxels, per a realit-
zar videoconferències. Compta amb 

connectivitat d’alta velocitat, l’última 
versió d’Android, 2 GB de RAM, 16 
GB de memòria interna i una bateria 
de gran capacitat: 3.300 mAh.
Inclou una bona col·lecció d’ajustos 
personalitzats i també modes de cap-
tura per als vídeos. El preu d’aquest 
smartphone actualment encara és 
una incògnita.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.ACER.ES

capricis

La diferència feta mòbil
Company 
de treball

85 polzades
de pura màgia

Gravar la vida amb tots els 
seus detalls emocionants  

LA VIDEOCÀMERA II La firma australiana Blackmagic Design presenta una 
videocàmera d’altíssimes prestacions, la Production Camera 4K, de lents 
intercanviables, compacta i portàtil amb sensor Super 35 i capacitat per 
capturar vídeo en resolució Ultra HD. L’equip compta amb un obturador 
global combinat amb la precisió òptica de muntura EF i és capaç d’obtenir 
un rang dinàmic de fins a 12 passos. Inclou tecnologia 6G-SDI que permet 
transmetre amb un únic cable el pes d’informació pròpia de l’estàndard 
Ultra HD. Blackmagic aposta per un sistema obert de formats de compres-
sió que inclou Apple ProRes o Cinema DNG de 12 bits. Grava sobre disc 
SSD, té un monitor tàctil LCD i dues connexions per a micròfons externs. 
Per uns 3.500 euros. 

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.BLACKMAGICDESIGN.COM

PANASONIC II La 
Toughpad 4K UT-MB5 
de Panasonic es deixa 
veure. És la primera taule-
ta de 20 polzades amb una 
resolució de pantalla de 3.840 
x 2.560 píxels. Estarà disponible 
durant el primer semestre del 2014. 

Opera amb Windows 8 i té un dis-
seny ergonòmic. Obre un nou camí 
en la visualització digital d’altíssima 
qualitat, combina una pantalla tàctil 
i un llapis tàctil electrònic de precisió 
mil·limètrica pensat per escriure.

D e s t a c a 
per la seva 

gran resistència, ja 
que aguanta caigudes, cops 

i líquids. Té un pes de 2,3 quilos, 
amb un gruix de 12,5 mil·límetres. 
Aquesta primera versió de tauleta 
4K tindrà un preu estimat de 4.500 
euros.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.BUSINESS.PANASONIC.ES

ULTRA ALTA DEFINICIÓ II És el més semblant, de moment, a les imatges reals. 
La tecnologia 4K, també denominada ultra alta definició, ofereix un visionat més 
realista que el 3D raó per la qual molts fabricants aposten per ella. Es caracteritza 
per una definició de 4.096 x 2.160 píxels, és a dir, unes 4 vegades la resolució del 
FullHD (1.920 x 1.080 píxels) i molt lluny de la que oferia el mític format VHS (320 x 

480 píxels). Ja es poden adquirir nombrosos dispositius capaços de gravar i/o repro-
duir en aquesta resolució en la qual cada quadro posseeix uns 9 milions de píxels. 
¿Definitiu? En absolut, la carrera per la qualitat de la imatge acaba de començar. El 
Japó ha anunciat que els seus Jocs Olímpics del 2020 es retransmetran en format 
8K o Super Hi-Vision  (7.680 x 4.320 píxels).

TEXT DE PIILAR ENÉRIZ

Arriba l’hiperrealisme de la generació 4K

SAMSUNG II Les més prestigio-
ses marques ja ofereixen avui, 
com a mínim, un televisor 4K. 
Samsung té en catàleg l’equip 
S9 UHD de 85”, i ha anunciat els 
de 95” i 105”. 

L’S9, amb resolució 4K, inclou 
un funcionament intel·ligent per 
controlar-lo a través de la veu i 
els moviments. També posseeix 
reconeixement facial, gràcies a 
una càmera frontal integrada. 
40.000 euros.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.SAMSUNG.COM

Butaca a la 
primera fila
SONY II El pròxim mes de nov-
embre ja es podrà adquirir aquest 
projector de Sony, que està espe-
cíficament dissenyat per adaptar-
se als avanços dels estàndards 
Ultra HD 4K, i que converteix 
qualsevol habitació de casa nos-
tra en una perfecta sala de cine. 
Aquest equip arriba als 2.000 
lúmens ANSI de brillantor, cosa 
que el fa idoni per a mides de 
pantalla de fins a 300 polzades. 
Preu no disponible.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.SONY.COM
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capricis

L’elegància dels vaixells 
participants en el Panerai 
Classic Yachts Challenge 
resumeix la personalitat 

de la marca italiana.

Peces llegendàries

TEXT D’ ALBERTO GONZÁLEZ

_x

C I N Q U A N T A  v a i x e l l s 
d’època, clàssics i  big 
boats van participar fa tres 
setmanes en la 35a edició 

de les Régates Royales de Cannes, 
l’última etapa del Panerai Classic      
Yachts Challenge 2013, que abans va 
passar per Antíbol, Porto Santo Ste-
fano, Nàpols i Maó. Durant cinc dies, 
les tripulacions de més de deu països 
es van batre en duel en aquesta regata 
llegendària, amb vaixells que rivalitzen 
també en història. Des del Chinook 
–sloop bermudià de 20 metres dissen-
yat el 1916 als Estats Units–, fins a la 
majestuosa goleta Elena, de 50 metres, 
construïda recentment a Espanya se-
guint uns plànols originals del 1911. 
Tampoc va faltar l’Eilean, un ketch 
de 1936 que, després de la restauració 
efectuada per Panerai, s’ha convertit 
en el gran ambaixador de la marca.

VINCLE AMB EL MAR. Va ser fa nou 
anys quan Panerai va posar en mar-
xa aquest trofeu, que s’ha convertit 
en el principal circuit internacional 
d’embarcacions d’època. És també un 
homenatge als seus vincles històrics 
amb el mar, que es remunten als orí-
gens de la firma. Fundada a Florència 
el 1860 com a taller, botiga i escola 
d’aprenents de rellotgeria, Officine 
Panerai va ser durant moltes dècades 
proveïdora d’instruments de precisió 
de l’armada italiana, principalment del 
cos especial de submarinisme.

“La idea d’aquesta competició nàu-
tica va néixer quan ens plantejàvem 
com comunicar la marca. Ens vam 
adonar que havíem de lligar-la al mar, 
a l’esport i als iots clàssics. Perquè 
totes aquestes embarcacions són úni-
ques i exclusives, i tenen la seva ànima, 
cosa que les fa originals. Aquests són 
precisament els valors que busca el 
nostre client”, explica Angelo Bonati, 

director executiu d’aquesta compa-
nyia. “Es tracta d’un comprador que 
estima l’autenticitat” i que “valora la 
gran precisió, la distinció, el disseny i 
la funcionalitat dels nostres rellotges”, 
resumeix Bonati.

LA NOVETAT. Tot rellotge Panerai pro-
cedeix del mateix lloc: la manufactura 
de Neuchâtel (Suïssa), on pròxima-
ment s’inaugurarà una nova fàbrica. 
Una de les últimes creacions d’aquest 
centre de producció és el model Lu-
minor Marina 8 Days Oro Rosso (a 
la silueta) del calibre P.5000, que 
combina reserva de marxa de vuit 
dies i corda manual. La caixa de 
44 mil·límetres de diàmetre és 
immediatament reconeixible 
pel dispositiu en forma de 
pont amb palanca de blo-
queig que protegeix la coro-
na. L’esfera, formada per 
dos discos superposats que 
garanteixen la màxima lle-
gibilitat, té índexs horaris 
en forma d’espasa i xifres 
de mida gran, així com una 
petita busca dels segons a 
la posició de les 09.00 hores. 
El seu bisell d’or polit de 18 
quirats, el seu cristall de safir 
transparent o els seus 21 robins 
són altres trets que en justifiquen 
el preu, de 19.900 euros. 

Els rellotges Panerai es venen a 
tot el món a través d’una xarxa ex-
clusiva de distribuïdors i boutiques de 
marca (de moment, Madrid és l’única 
ciutat espanyola amb botiga). “Hong 
Kong, Itàlia i Estats Units són alguns 
dels mercats que millor estan funcio-
nant en l’actualitat”, revela el director, 
que té la mirada constantment posada 
en el futur. “El present és passat”, diu. 
Molt propi d’algú que diàriament ne-
gocia amb el temps.

CORDA MANUAL I I El nou model DBS 
(33.840 euros) rendeix homenatge a l’herència 
i el saber fer d’Arnold & Son. En perfecta si-
metria estètica i mecànica, presenta dos 
comptadors que funcionen independentment 
i, al seu interior, dos volants i dos cilindres di-
ferents. Té una reserva de marxa de 40 hores 
i caixa de 44 mil·límetres en or rosa. 

MÉS INFORMACIÓ: WWW.ARNOLDANDSON.COM

ESTIL EMBLEMÀTIC II Entre la versió del 1977 
i la del 2013 del Bulgari Bulgari les diferències 
són gairebé imperceptibles. L’edició d’aquest 
any aposta pel calibre manufactura automàtic 
BVL 191, amb data instantània. El bisell amb 
el doble logo i les astes han estat afinats i la 
caixa presenta més rodonesa. El seu preu és 
de 9.950 euros.

MÉS INFORMACIÓ:  WWW.BULGARI.COM

Complicació
màxima

Contemporani
i equilibrat

EN BONA HORA
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TEXT D’ EDUARD PALOMARES

GOPRO II L’Hero3+ Black 
Edition és una nova evolució 
d’aquesta càmera portàtil espe-
cialment dissenyada per gravar 
les pràctiques esportives més 
extremes, que redueix un 20% 
la seva mida respecte a les edi-
cions anteriors. No només això, 
sinó que també han aconse-
guit una millora en el rendiment 
de l’àudio, la incorporació d’un 
angle de gravació més gran i un 
increment del 30% de la dura-
da de la bateria. Les imatges 
són més nítides i tenen menys 
distorsió, i poden enviar-se ins-
tantàniament gràcies a un wi-fi 
d’alta velocitat. Inclou carcassa 
submergible a 40 metres. 449 
euros.  

MÉS INFORMACIÓ:  

ÉS.GOPRO.COM

AQUALUNG II  La nova armilla 
Soul i3 per a dona està dis-
senyada per oferir comoditat i 
una flotabilitat òptima, gràcies 
al sistema d’arnès Wrapture i 
a l’ús de tecnologia avançada 
que permet incorporar l’exclusiu 
sistema d’inflat i desinflat des-
envolupat per la firma. S’utilitza 
per subjectar l’ampolla i, a 
més, ofereix més equilibri en 
profunditat i permet estar a la 
superfície sense gaires esforços. 
També incorpora una bossa per 
afegir-hi una font d’aire alterna-
tiva, coneguda com a octopus i 
diverses butxaques. 554 euros.
    
MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.AQUALUNG.COM

SEAC SUB II La nova aleta GP 
100 sobresurt gràcies a les carac-
terístiques tècniques del seu dis-
seny i el material amb el qual 
està fabricada. Està revestida en 
elastòmer per evitar el desgast i 
l’abrasió. Per la seva part, la pala 
està feta de tecnopolímer amb 
formulació especial, que ofereix 
una òptima propulsió amb un 
correcte mòdul de flexió i una 
menor rigidesa, cosa que per-
met una bona relació entre ren-
diment i esforç. L’escarpí obert 
de goma termoplàstica brinda 
comoditat i subjecció, mentre 
que les nervadures permeten  
més empenta i un òptim retorn. 
62 euros.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.SEACSUB.COM

Un 20% 
més petita

Més
flotabilitat

capricis

Ajuda per a 
la propulsió

CRESSI II El Drylastic és un vestit 
d’altes prestacions gràcies a l’ús 
de neoprè japonès precompri-
mit de 4 a 7 mil·límetres, que 
ofereix una protecció tèrmica 
més gran i que aconsegueix 
compensar la seva rigidesa grà-
cies a la incorporació d’un forro 
Ultraspan, de gran elasticitat i 
lliscament hidrodinàmic. Així, 
Cressi aconsegueix combinar 
una comoditat equivalent a un 
vestit humit amb unes presta-
cions tècniques excel·lents. 
Cosa que queda reforçada amb 
els seus detalls en els acabats 
pel que fa a costures, termosol-
datges i patronatge. 775 euros.
  
MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.CRESSI.NET

Protecció 
sense rigidesa

BUSSEJANT ENTRE 
TONYINES DEL  
MEDITERRANI

EXPERIÈNCIA II La naturalesa brinda 
espectacles que difícilment es poden 
recrear de manera artificial. Això sí, 
s’ha de saber estar al lloc adequat. 
Per exemple, enmig d’un banc de ton-
yines del Mediterrani, les més grans 
de l’espècie amb un pes d’uns 250 
quilos. L’únic lloc del món on es pot 
bussejar entre aquests peixos és a uns 
5 quilòmetres de l’Ametlla de Mar 
(Tarragona), on el Grup Balfegó té les 
seves instal·lacions de cria per a la 
posterior comercialització. Fins ara ja 
s’organitzaven visites per nedar entre 
aquests immensos exemplars, el Tuna 
Tour, però des de finals del mes d’agost 
han fet un pas més gràcies al centre de 
submarinisme Subkro, que hi ha posat 
el coneixement necessari per proposar 
també una activitat de busseig amb 
ampolla d’oxigen.

Els participants, que han de tenir 
una experiència mínima de 20 immer-
sions, arriben en catamarà a una piscina 
marítima d’uns 50 metres de diàmetre 
i 23 metres de profunditat. A partir 
d’aquí, toca saltar a l’aigua, fondre’s 
amb l’entorn i disfrutar de l’experiència. 

“Són unes 300 tonyines, nedant en cer-
cle sempre en la direcció de les agulles 
del rellotge. I tu estàs allà al mig, és 
impressionant”, explica Silvia Marcos, 
responsable de Subkro. 

Les immersions, organitzades cada 
diumenge, es porten a terme amb 
totes les condicions de seguretat, però 
requereixen una certa temperància. 
“Alguns participants queden superats 
al veure aquests animals tan grans i con-
sumeixen massa oxigen. Encara que les 
tonyines no els toquen”, recalca. 

Tot un espectacle, que molt poques 
persones al món poden experimentar, 
ja que el més semblant és una activitat 
que s’organitza a Austràlia. “Però no 
hi ha immersió, sinó que es practica 
snorkeling. A més a més, la tonyina 
que tenen allà és més petita que la del 
Mediterrani”, comenta Silvia Marcos, 
que també està aprofitant totes les 
hores acumulades al costat de les tonyi-
nes per elaborar material didàctic amb 
els biòlegs de Balfegó.

MÉS INFORMACIÓ:

WWWW.SUBKRO.COM / WWW.TUNA-TOUR.COM
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AESOP II  La pell també pateix agressions 
a la tardor, especialment si es treballa en 
ambients tancats i secs, fruit de la climatitza-
ció. La firma australiana Aesop, experta en 
l’ús d’ingredients naturals, proposa un bàl-
sam corporal hidratant i protector per a ús 
diari, aromatitzat amb olis essencials de fulla 
de gerani i de pell de mandarina i berga-
mota, i enriquit amb nutrients de pastanaga 
i àloe. Es pot trobar a l’espai de bellesa JC 
Apotecari de Barcelona. 80 euros.

MÉS INFORMACIÓ:

WWW.JCAPOTECARI.COM

capricis

Gerani contra 
la sequedat

Revertir 
l’envelliment

AMWAY II Les primeres línies 
d’expressió i arrugues comencen 
a aparèixer entre els 25 i els 
40 anys. Per contrarestar-los, la 
línia Artistrytm Youth Xtend té 
l’objectiu de reprogramar, repa-
rar i protegir. El secret d’una pell 
jove radica en proteïnes com la 
sirtuina i el col·lagen, la produc-
ció dels quals disminueix amb 
l’edat. Amway reverteix el procés 
amb diversos productes, com  
l’espuma netejadora (49 euros), 
la loció de dia i de nit (68 i 73,50 
euros), el contorn d’ulls hidratant 
(55 euros)…

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.AMWAY.ES

MARIONNAUD II La tardor no combina igual amb tots els colors. Per això, 
Marionnaud compta amb una gamma de laques d’ungles especialment 
dissenyada per a aquesta estació, marcada pels primers vents freds i per 
un dia que s’apaga més aviat, donant pas a una nit que també permet 
brillar. Nous tons que busquen ressaltar la lluminositat, elegància i glamur 
de les seves portadores, a més de proporcionar una brillantor intensa que 
perdura al llarg del temps. 

D’edició limitada, aquestes laques permeten tornar a la senzillesa, per 
crear un look discret però molt chic. Una aparent simplicitat, amb regust 
clàssic, que es transforma en caràcter i emoció. El bronze és el color més 
sofisticat de la col·lecció, gràcies a la seva combinació entre la brillantor i 
un to més opac i misteriós. El gris perla i el verd moss brinden un aspecte 
d’elegància urbana, mentre que l’atreviment queda en mans de dos tons 
de rosa. Cada una d’aquestes laques costa 3,95 euros.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.MARIONNAUD.ES

TEXT DE XAVI DATZIRA

ELS COLORS
DE LA TARDOR

JÚLIA II Amb un sol pas n’hi ha prou 
per netejar la pell. Júlia Mousse 
Nettoyante és un tractament for-
mulat amb ingredients actius, que 
elimina les partícules de brutícia, 
les impureses, el maquillatge i el 
greix, que causen l’obstrucció dels 
porus i provoquen la formació de 
granets a la pell. En textura mousse, 
aconsegueix una pell suau i equi-
librada i una sensació de frescor i 
benestar. Té propietats astringents, 
antibacterianes i antiinflamatòries. 
23,95 euros.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.JULIA.AD

Pell neta en  
un sol pas

Regeneració 
passat l’estiu

SEGLE CLINICAL II L’estiu no és la 
millor època per a la pell, ja que el 
sol, la piscina, el mar, els aires con-
dicionats i altres factors externs pro-
dueixen sequedat, taques i petites 
arrugues. Per afavorir la recuperació, 
GPS Lab, a través de Segle Clinical, 
recomana l’ús de sèrums que ajuden 
a regenerar, nodrir i hidratar la pell. A 
cavall entre la cosmètica tradicional i 
la farmacologia, brinden actius molt 
concentrats per a una bellesa natural. 
Entre 27,50 i 36,90 euros.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.ANTIAGING-STORE.COM

Exfoliació de 
fàcil aplicació

ALQVIMIA II L’exfoliació cutà-
nia afavoreix l’eliminació de les 
cèl·lules mortes i promou la pro-
ducció de col·lagen i elastina, 
claus per a una pell suau. Per 
aplicar-se aquest tractament 
de forma regular, Alqvimia ha 
llançat Naturally Pure Scrub, un 
gel exfoliant que es caracterit-
za per la seva frescor, agrada-
ble textura i fàcil aplicació. Usa 
ingredients naturals, com la pols 
de llavors de rosa mosqueta i la 
closca de nou, així com tota una 
sèrie d’olis essencials. 30 euros.

MÉS INFORMACIÓ:

WWW.ALQVIMIA.COM
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”

Serenitat II Eduardo 
Mendoza assegura  
que no està escrivint  
cap llibre, i no se’l veu 
gens preocupat per  
això. Al contrari.

Que una entrevista a Eduardo Mendo-
za es tituli d’aquesta manera pot sonar a 
una flagrant contradicció. Que un escrip-
tor capaç d’idear llibres com Sin noticias 
de Gurb i la saga del detectiu anònim 
que comença amb El misterio de la cripta 
embrujada i acaba per ara amb El enredo 
de la bolsa y la vida sigui capaç d’afirmar 
que “la literatura no té per què ser diver-
tida” pot ser interpretat com una ironia 
més, però no. Encara que ho digui amb 
un mig somriure i l’aire murri dels seus 
ulls permanentment entretancats. Com a 
autor és capaç d’infiltrar tocs humorístics 
fins i tot en les seves obres més serioses, 
però com a intel·lectual té un discurs se-
riós, encara que sense voluntat de donar 
lliçons, sobre els camins que està agafant 

el món editorial en l’actualitat.
Reconeix que actualment no està es-

crivint cap llibre, fins i tot va una mica 
més enllà, cosa que provoca certa an-
goixa als seus seguidors: “Quan acabo 
un llibre no em poso immediatament 
amb un altre, sinó que prefereixo deixar 
passar un temps. Algun dia potser co-
menço a escriure de nou, o no. No sóc 
gens maniàtic en aquest aspecte. Però 
sí que crec que és necessari deixar que 
vagin creixent les arrels sota terra, fins 
que t’atrapa aquell impuls, mig controlat 
i mig no, de posar-te a escriure”. Se sent 
còmode en aquest període d’entretemps, 
traduint de l’anglès obres de teatre, pre-
nent notes, llegint en el seu e-book, as-
sistint a trobades amb lectors, impartint 

cursos, rebent premis… I reflexionant 
sobre literatura. 

En un curs aquest estiu a la Universi-
tat Menéndez Pelayo va recomanar 
un dieta literària equilibrada. ¿Massa 
clàssics empatxen?
Era un curs centrat en la lectura com una 
part de la vida normal d’una persona. No 
es tracta de llegir per aconseguir res en 
particular. De la mateixa forma que no 
mengem pensant en les proteïnes que in-
gerim, sinó en el que ens ve més de gust. 
Al final, si no ets molt despistat o espe-
cialment estúpid, acabes menjant una 
mica de tot. Amb la literatura ha de ser 
igual, perquè si no es converteix en una 
perversió. Tampoc es tracta d’agafar el 

primer que trobis, perquè, si no, al final 
acabes menjant només dònuts.

¿El secret està a saber combinar?
Sí, hi ha llibres més divertits i d’altres 
que són avorrits, però que a vegades són 
importants. He llegit llibres avorrint-me 
molt, però conscient que em satisfarien, 
com Proust, Henry James, Pérez Gal-
dós… En ocasions has de dir-te “faré 
una excursió que serà llarga i que reque-
rirà parar més d’una vegada, però al final 
les vistes seran espectaculars”. En canvi, 
n’hi ha d’altres en les quals el camí és 
curt. També està bé. És important saber 
adaptar-se i no demanar únicament lli-
bres que enganxin des del princi-
pi, que és una de les característi-

“ La literatura no té 
per què ser divertida

Eduardo Mendoza

TEXT D’ EDUARD PALOMARES FOTOS DE MARTA JORDI

entrevista
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entrevista
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ques principals de la indústria editorial 
actual. 

¿S’està abusant del concepte de lli-
bre que no puc deixar de llegir?
Es tracta d’un aspecte positiu que pot 
tenir un llibre, però no és pas l’únic. 
També s’ha de poder dir a un amic 
“cómpra’t aquest llibre, no és gens di-
vertit, però si te l’agafes d’una altra ma-
nera al final estaràs content d’haver-lo 
llegit”. Tenim la sensació que la lectura 
es troba en perill, gairebé en estat ter-
minal, i per això li fem unes transfusions 
que no necessita. A vegades ens porten 
a escoles i ens demanen que diguem als 
nens que llegir és divertit. I no té per 
què. 

¿Quines conseqüències té aquest in-
tent de salvar la lectura?
Crec que està fent mal perquè s’està 
creant un sistema d’espectacle basat a 
aconseguir la firma de l’autor, fer-se una 
foto… No està malament i nosaltres en 
som els primers beneficiats, però a la 
llarga pot portar les coses per un camí 
que no és el millor. No tant pel llibre, 
que és un objecte, sinó per la literatura 
en general com a vehicle de comunica-
ció a tots els nivells. Ens comuniquem a 
través del relat i correm el risc de deixar 
llibres importants només en mans dels 

estudiosos, però no del públic. Però és 
clar que fires, trobades, premis animen 
l’ambient. Això sí. 

¿Algun truc per afrontar els llibres 
més difícils?
M’agrada llegir diversos llibres de forma 
simultània. Si en començo un de molt 
interessant però difícil de llegir, arriba 
un moment que em canso. Llavors, en 
lloc de sortir a fer una volta, n’agafo 
un altre que em distregui més, com la 
novel·la negra. A vegades la gent és 
massa disciplinada i no vol deixar mai 
un llibre per la meitat. ¿Per què no? Si 
l’has comprat pots fer el que vulguis. Si 
t’ha deixat d’interessar –no perquè no 
sigui divertit, sinó perquè no t’aportarà 
res– pots reconèixer que t’has equivocat 
i fora. Hi ha qui pensa que això és un 
pecat, però no. 

¿Què li sembla l’èxit actual de la 
novel·la negra?
És curiós, perquè s’està menjant la 
novel·la en general, igual que aquesta 
ho va fer abans amb la poesia. Abans 
tot el que venia de París captava im-
mediatament l’atenció de la gent, cosa 
que en aquests moments passa amb Es-
candinàvia. És el que el cos social ens 
demana ara i ens hem de deixar portar. 
Algun dia sabrem què és i per què. Un 
biòleg literari, si existís, ens podria ex-
plicar moltes coses. 

Han sorgit centenars de comissaris i 
investigadors, però cap s’assembla al 
seu detectiu anònim, fugitiu de mani-
comi i bastant desgraciat. ¿El torna-
rem a veure? 
No ho sé, la veritat. Vaig fer els dos pri-
mers llibres de la saga seguits, però des-
prés van passar 15 anys perquè sortís el 
tercer. Així que és possible que no torni 
a aparèixer. Aquest personatge va sortir 
en un moment molt concret quan no hi 
havia novel·la negra en castellà i inten-
tàvem crear alguna cosa que fos creïble. 
No ens encaixava el detectiu dur i segur 
de si mateix, amb un whisky a la mà i 
una rossa fenomenal entrant per la por-
ta. I va sortir exactament el contrari, la 
contraimatge. També Pepe Carvalho era 
una mica desgraciat, encara que el meu 
ja està al límit. No volia fer novel·la ne-
gra, però un dia va aparèixer i vaig vo-
ler continuar, encara que d’una manera 
irregular. 

¿Com s’escriuen llibres de tipus tan dife-
rent de forma intercalada?
No és una cosa que tingués planejada, 
sinó que després d’una novel·la llarga i 
que comporta molta feina de documen-
tació em ve de gust escriure’n una de 
curta. Una obra més profunda implica 
molt esforç, si mous una peça ho has de 
moure tot, i és molt cansat. Després de 

dos anys vivint més dins d’una novel·la 
que a la vida real et vénen ganes d’una 
cosa més lleugera, com si el cos et dema-
nés relax. El detectiu no planteja gaires 
problemes, perquè al final tot acaba de 
qualsevol manera. ¡No s’entén, però és 
igual!

¿No ha sentit la necessitat interior 
d’escriure una altra Ciutat dels prodigis 
o almenys no ha tingut la temptació de 
satisfer les expectatives del públic?
Tinc la sensació, i per això vario tant, 
que quan acabo una novel·la l’esgoto 
completament i per aquest motiu no puc 
tornar-la a fer. Ja vaig acabar la Barcelo-
na del segle XIX que volia explicar. Puc 
fer el mateix amb altres èpoques, però 
aquesta ja no. De totes maneres, és molt 
gratificant veure com altres continuen la 
saga, com si fos una obra col·lectiva. Fins 
i tot a vegades tinc la vanitat de pensar 
que sóc en part responsable d’aquelles 
altres obres. Però jo ara no sabria com 
fer-ho. 

Segur que també li demanen que Gurb i 
el seu comandant tornin a aterrar a Bar-
celona…
A vegades m’han fet aquesta proposta, 
però crec que no. Són coses que s’han 
de fer una vegada a la vida i ja està. Era 
un llibre publicat en un diari, així que 
els capítols els anava escrivint sobre la 
marxa, amb moltes coses del dia a dia i 

Després d’escriure una obra llarga, 
que implica molt esforç, em ve de 

gust alguna cosa més lleugera, com 
si el cos demanés una mica de relax

Una carrera  
d’estil lliure

Inici de la saga
La verdad sobre el caso 
Savolta el situa a primera 
línia. Però després, sorprèn 
amb una sèrie detectivesca 
divertidíssima. El laberinto 
de las aceitunas n’és el 
segon volum. 

Obra cabdal
Després de la relaxació arri-
ba la seva gran novel·la, La 
ciutat dels prodigis, sobre 
l’evolució de Barcelona cap 
a la modernitat. La tesi: la 
ciutat la construeixen els 
obrers i els canalles.  

Sàtira per entregues 
Diari de viatge d’un  
extraterrestre que busca un 
company extraviat, Gurb, 
que ha pres la forma de 
Marta Sánchez. Sàtira  
per retratar la ciutat  
preolímpica. 

Ficció històrica
Canvia de nou d’estil i 
ciutat (Madrid) per investi-
gar sobre una època que 
li venia de gust retratar: 
la prèvia a la guerra civil. 
Aquest llibre li va valer el 
premi Planeta del 2010. 

“VAIG COMENÇAR SENT FAN DE 

LA NOVEL·LA COM A ESCRIP-

TOR I LECTOR. ARA NOMÉS HO 

SÓC COM A ESCRIPTOR”

“PENSEM QUE LA LECTURA  

ESTÀ EN FASE TERMINAL I PER 

AIXÒ LI FEM TRANSFUSIONS  

QUE NO NECESSITA”
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referències de les quals ni jo me’n re-
cordo. Han passat a l’oblit però, mal-
grat tot, el llibre continua estant aquí. 
En tot cas, si el repetís, no només em 
sortiria malament, sinó que empitjora-
ria l’original. S’ha de quedar com està. 

¿Descarta escriure una gran novel·la de 
nou, d’aquelles que marquen època? 
Una novel·la-riu, per exemple. 
No m’hi veig, la veritat. Abans sí, de 
jove somiava arribar a escriure una 
gran novel·la de 1.500 pàgines, amb 
històries de famílies a través del temps. 
Però no ho vaig fer mai i ara ja no em 
ve de gust, seria contraproduent. I so-
bretot, ¡no voldria llegir-la! És veritat 
que arriba un moment que la novel·la 
no t’interessa, potser sí com a mer 
entreteniment, però ja no t’apassiona 
com ho feia aleshores, quan queda-
ves captivat pels escriptors russos, 
per Balzac… En certa manera, si has 
escrit sempre novel·la, estàs obligat a 
seguir fent una cosa que com a lector 
ja no t’interessa. Vaig començar sent 
un fan de la novel·la com a lector i es-
criptor, encara que ara només ho sóc 
com a escriptor. Pot sonar com una 
contradicció i que algú pensi que sóc 
un hipòcrita, però no, crec que tot són 
moments a la vida. 

Entrega del 
Premi Nacional 
de Cultura

E L 8 D’OCTUBRE passat, 
Eduardo Mendoza va rebre  
el Premi Nacional de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya, i això 
el va convertir en el primer escriptor  
en llengua castellana que el rep 
(només utilitza el català quan 
escriu teatre, com en la seva obra 
Restauració, del 1990) . Una decisió 
que suposa un cert aire de naturalitat 
en temps agitats i, sobretot, el 
reconeixement que també s’inscriuen 
dins de la cultura catalana aquells 
autors d’aquí que utilitzen un idioma 
diferent del català. 

Mendoza, de totes maneres, s’ho 
agafa amb gratitud però també amb 
el seu punt habitual de distanciament: 
“Tot el que signifiqui una obertura 
és positiu. S’ha considerat que les 
persones que estem dins del camp 
cultural a Catalunya estem fent coses 
a favor de la seva cultura. Hi estic 
d’acord, l’important és que la màquina 
funcioni, no si utilitzem gasolina o 
gasoil”. 

En tot cas, ¿és Eduardo Mendoza 
cultura catalana? “Jo crec que sí, 
o més aviat cultura en general. Al 
capdavall, un és d’allà on paga a 
Hisenda”, manifesta.

el Periódico_exclusive I 13

   Interacció II Mendoza, a 
l’Hotel Colón de Barcelona, 
just abans de participar en 

una trobada amb lectors a la 
Setmana del Llibre en Català.

_x
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TEXT D’ ALBERTO GONZÁLEZ FOTOS DE FERNANDO MARTÍNEZ

d’enajenados

Són una trentena de desequilibrats mentals. Pirats, tarats, del tot sonats. 
I no és que siguin dolents; és que, la majoria, estan sota els efectes 

del deliri. El ‘Manicomio’ on resideixen va obrir ahir les seves portes a 
Barcelona. Agrairan qualsevol visita, però a la seva manera.

1

circ

Colla

d’alienats
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posar casa meva a la venda i vaig de-
manar crèdits per tot arreu”.

Però Suso creia “a cegues” en el 
seu producte i no pensava tirar la to-
vallola a la primera de canvi. Amb el 
suport de Raquel –la seva parella– es 
va agafar un descans estratègic i va 
pujar durant vuit mesos al Circo Mun-
dial per estalviar diners i, mentrestant, 
pensar com reestructurar el xou. I va 
funcionar, ¡i tant que va funcionar!

El retorn va ser apoteòsic, a la qual 
cosa va contribuir la seva associació 
amb el productor executiu Manuel 
González. El Circo de los Horrores 
va començar a tenir èxit i a llaurar-se 
un nom a Espanya, Miami i diversos 
països llatinoamericans.

Ja queda lluny l’asfixiant sensa-
ció de tenir l’aigua al coll. I encara 
que han de calcular amb precisió on 
s’actua i quant temps –“amb la puja-
da de l’IVA o omples o te’n vas en 
orris”–, Suso admet que ara mateix 
pot viure amb el circ. I bé. “Em sen-
to un triomfador. I cada vegada més. 
Però m’ha costat molt arribar on sóc, 
que la gent reconegui una feina tan 
arriscada com és el circ contempora-
ni”, s’enorgulleix.

CIUTAT ACOLLIDORA. El segon capítol 
d’aquesta boja aventura és el Mani-
comio d’El Circo de los Horrores, un 
nou espectacle que, després de passar 
per 15 ciutats espanyoles més, va atra-
car ahir al Port Vell de Barcelona, on 
s’estarà fins al 10 de novembre. Un 
lloc al qual Suso té especial afecte, 
no només perquè va ser aquí on es 

SÓN CURIOSES les motiva-
cions que porten l’home a 
exposar-se a vivències que 
li provoquen sensacions 

negatives. ¿Per què ens agrada, per 
exemple, veure una pel·lícula de ter-
ror? ¿És per l’eufòria que sentim 
mentre transcorre o més aviat per 
l’alleujament que ens sobrevé després 
dels títols de crèdit finals? Ja sigui per 
algun d’aquests o per un altre motiu 
diferent, el cert és que el gènere és un 
dels que té més èxit entre els joves, 
el públic objectiu al qual Suso Silva 
pretenia caçar. 

Fent memòria, l’artista recorda que 
solia voltar per les taquilles del circ 
de torn per “veure com els xavals de 
20 i 30 anys passaven de llarg. ¿Per 
què no entraven?”, es preguntava. 
Ara té la resposta: “Perquè no els 
interessava gens ni mica el que un 
pallasset els pogués explicar. I era 
comprensible”. Va ser llavors quan 
a aquest gallec d’estirp circense el va 
començar a rondar la idea de crear El 
Circo de los Horrores, un espectacle 
que entrellaçaria de forma intel·ligent 
el terror psicològic i un humor àcid i 
grotesc. Una fusió entre el teatre 
d’avantguarda, el cabaret i el circ con-
temporani. El còctel va veure la llum 
el 2007.

“Em vaig clavar una bona trom-
pada”, admet amb el cap alt. “Vaig 
plorar moltíssim, perquè veia que el 
públic es posava dret en totes les fun-
cions però no entenia per què el pati 
de butaques no s’omplia. Al final em 
vaig veure desbordat pels deutes, vaig 

4
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adolescent de veu captivadora, que viu 
envoltada d’amics imaginaris. “Des-
prés de fer-la sortir de l’espectacle du-
rant un temps, un dia va arribar a casa 
plorant i dient que no volia ser una 
nena normal. Que el que desitjava era 
tornar a la gira”, recorda el seu pare. 
“La pobra està enganxada a l’escenari, 
als aplaudiments, a aquesta manera de 
viure”. Per això, per compatibilitzar 
estudis i vida d’artista, ha començat a 
estudiar a distància. “Jo li dic: mentre 
ho facis bé, tot perfecte. El dia que et 
vegi asfixiada t’obligaré a triar entre el 
circ i una altra professió”, li adverteix 
el seu pare. Però Suso no pot ser im-
parcial: “Si aconsegueixes un bon lloc 
de treball, és per a tota la vida. Però… 
¡Com et pots arribar a  avorrir!”.

HUMOR CANALLA. Un intel·ligent 
guió –en el qual no falten referències 
a Bárcenas o a Ana Botella i al seu 
ja internacional relaxing cup of café 
con leche– s’amaga rere les aparicions 
d’alguns grillats, com l’histriònic per-
sonatge que defensa Carlos Pérez, o 
la càndida infermera que encarna Ca-
rolina Coria, que també imposa una 
implacable disciplina sota el paper de 
la governanta.

En el límit de la grolleria hi ha el 
malgirbat Bitelsuso, de la boca del 
qual broten constants improperis i co-
mentaris obscens. Amb les seves cons-
tants bretolades posa a prova la capa-
citat de l’espectador de riure’s d’un 
mateix. “Hi ha senyors de certa edat 
a qui no agrada que els escupin 
crispetes. Però m’encanta que es 

va graduar en mim i pantomima, sinó 
perquè va ser la capital que li va obrir 
les portes del teatre circ.

En aquesta ocasió, l’escena es tras-
llada a un sanatori mental del segle 
XVIII. Un lloc escassament il·luminat 
amb angostos passadissos, habitacions 
encoixinades (per evitar autolesions), 
camises de força, macabres objectes 
de tortura i llits atrotinats. La sinistra 
ambientació de la carpa impressiona 
l’espectador des del primer moment. 
Però el que realment és intimidatori 
són els excèntrics i resignats mortals 
que hi conviuen, la malaltia mental 
dels quals els ha portat a cometre di-
verses animalades.

No estan aïllats, sinó que es mouen 
amb llibertat pel públic. Vociferen, es 
mostren irreverents, incauts i imprevi-
sibles. Una trentena d’interns que du-
rant dues hores desperten tant horror, 
com hilaritat o fins i tot tendresa.

És el cas de Nosferatu que, després 
d’un conscienciós treball de maqui-
llatge i caracterització, encarna Suso 
Silva en persona. Des del seu tron 
–una cadira elèctrica que emet cons-
tants descàrregues– aquest personatge 
condueix l’espectacle i serveix de nexe 
d’unió entre els diferents números, 
desenterrant traumes i manies dels 
espectadors. “Lluny de ser un vampir 
que infongui por, per a mi Nosfera-
tu és un ésser gairebé entranyable”, 
opina Silva.

També resideix al manicomi la filla 
de Suso, Sara, que ha crescut entre ca-
ravanes. Amb 13 anys demostra tenir 
fusta d’actriu, interpretant una dolça 
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Boles boges II Americana, camisa i 
faldilla de Josep Abril (280 €, 110 € i 
160 €), barret de copa texà de G-Star 
Raw (69,90 €), fulard de seda de 
Montsita Negre (105 euros), cinturó 
de Sendra (CPV), mitjons Calzedonia 
(4,95 €) i creepers de Dr. Martens 
(150 €).

Vampir boig II Vestit de Manuel 
Bolaño (540 €), camisa de G-Star 
Raw (129,90 €), corbatí de G-Star 
Raw (CPV), cinturó Sendra (CPV) i 
botes Dr. Martens (210 €).

Submissió II Ievgeniia Potas porta 
un vestit de seda de Kenzo by Paris 
Vintage (200 €), camisa de ganxet 
d’Imma Clé (250 €), cinturó de 
Gucci by Paris Vintage (40 €), barret 
tipus galette by Paris Vintage (30 €), 
guants de ganxet by Paris Vintage 
(25 €), mocassí de Chie Mihara  
(286 €), collaret de María Galán  
(320 €) i arracades by Paris Vintage 
(40 €). Viktor Haurylik llueix uns 
pantalons de Gori de Palma (150 €) i 
collaret d’El Mito de Gea (75 €).

Pels pèls II Vestit de seda de 
Manuel Bolaño (445 €), polsera d’El 
Mito de Gea (95€) i botí de United 
Nude (395 €).

Foradada II Carmen Vallano porta 
una torera d’Óscar de la Renta by 
Paris Vintage (300 €), faldilla de pell 
de Claude Montana by Paris Vintage 
(295 €), sostenidor  d’Andrés Sardá 
(90 €) i collaret de María Galán (150 €).

1
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LLUNY D’UNA
VISIÓ POÈTICA
“Encara que admeto que tenen ar-
tistes boníssims i una monstruosa 
infraestructura, la veritat és que els 
espectacles del Cirque du Soleil 
m’avorreixen sobiranament”. No 
obstant, hi ha coses que Suso Silva sí 
que els reconeix: “Han tornat a aixe-
car passió i a recuperar el respecte 
pel circ”, lluny de la visió poètica 
que en el passat envoltava tot aquest 
món: “Ens hem tret de sobre el llast 
dels clans circenses tancats. I jo, per 
exemple, no visc en una rulot, sinó 
en un hotel”, explica. El que sí que 
es conserva intacte és aquell ambient 
familiar entre tots els que fan possi-
ble l’espectacle, amb procedències 
molt diverses. “A vegades les di-
ferències culturals no són fàcils. Tots 
parlem anglès, però pensem de ma-
neres tan diferents…”, reflexiona Su-
so. Per això, no tots els artistes seran 
reciclats per al següent espectacle, 
en el qual la companyia ja es troba 
immersa. “Serà El Cabaret Maldito, 
obra cabdal d’aquesta trilogia, en 
la qual velles glòries vendran la se-
va ànima al diable només per tenir 
una nit més d’èxit”, desvela Suso. 
Són pocs els artistes que porten bé 
l’oblit. Amb 51 anys complerts, Su-
so Silva confia no haver de passar 
per això: “Jo em moriré aquí”, diu. 
I s’emociona.
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en un vestit negre i surt del manicomi 
de la mà de la seva filla. “Hi ha qui diu 
que em regalo un bany de glòria, però 
res d’això. Vull que entenguin que 
sota de la disfressa hi ha una persona 
normal, amb les seves misèries i les 
seves grandeses, només un actor que 
viu d’això”.

Es posa de dol també pel circ tradi-
cional, que qualifica de “tronat, caspós 
i avorrit. […] No és que li sobri res; és 
que li falten coses”, diu. “Puc veure un 
salt mortal i reconèixer que és tècnica-
ment perfecte, però perquè m’emocioni 
ha de tenir un perquè”, opina.

Finalment, la seva reinserció és una 
crítica a l’estigmatització que pateixen 
les persones amb malalties mentals. 
Individus amb un projecte de vida, 
amb els seus problemes i aspiracions. 
Éssers corrents que evidencien que els 
murs d’aquest manicomi no estan tan 
clarament definits.

És el mateix missatge que presideix 
l’escenografia i que declama Nosfera-
tu –ja convertit en Suso– just abans de 
marxar: “Aquí no están todos los que 
son, ni son todos los que están”.
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mosquegin, perquè s’adonin que 
aquest no és el seu lloc. I si vo-

len que ho sigui, han de pujar a aquest 
tren”, reflexiona el director.

Infermeres de dubtoses pràctiques 
mèdiques, cirurgians torturadors o 
guardians sense escrúpols són altres 
personatges que encadenen els núme-
ros circenses, com el que protagonitza 
la portuguesa Gloria Rodrigues, que 
sobrevola la carpa únicament subjec-
tada pels cabells. “És una cosa que faig 
des dels 12 anys, així que hi estic acos-
tumada”, confessa entre rialles.

Entre els exercicis acrobàtics desta-
quen els de la Troupe Ceban (Moldà-
via) i la Troupe Crows (Bielorússia), 
verdaders gimnastes de fèrria disci-
plina que executen números d’alt risc 
sobre un gronxador, pneumàtics ge-
gants o barres. I un altre autèntic crac, 
el rus Andrei Averyuskin, que toca la 
bateria al mateix temps que realitza 
increïbles malabarismes amb les seves 
pilotes de goma.

INTERPEL·LAR EL PÚBLIC. La bogeria 
arriba a la seva fi, amb un desenllaç 
íntim i poètic que dóna peu a múlti-
ples interpretacions. Suso es desprèn 
del seu personatge davant dels es-
pectadors. Es treu les orelles i el nas 
de làtex, les lentilles, la nauseabunda 
dentadura i el maquillatge. S’enfunda 

II  PRODUCCIÓ: ALBERTO GONZÁLEZ

II  FOTOGRAFIA: FERNANDO MARTÍNEZ  (WWW.FERNANDOMARTINEZPHOTO.COM)

II  ESTILISME: MIREIA SÁNCHEZ  (WWW.MIREIAFASHIONSTYLIST.COM)

Foscos pensaments II Sara Silva 
llueix un vestit i una gorreta de Pepa 
Loves, (54,90 € i 22 €), collaret de 
conillets de colors de María Galán 
(190 €), cinturó beix by Paris Vintage 
(25 €), mitjons de Cóndor (5 €) i 
botes de vellut negre amb cordons 
de lleopard de Sixtyseven (44 €). 
A la seva esquerra, el portuguès 
Leandro Alexandre, transformat  
en un esgarrifós pallasso,  
porta un vestit amb adorns trenats  
de Colmillo de Morsa  
(240 € l’americana i 170 € els 
pantalons), polo de Fred Perry 
(109,90 €), corbata de Mango 
(19,90 €) i sabata Oxford (CPV).

6
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GRILLATS
A LA MODA
El repte era considerable: vestir 
alguns dels artistes del Manico-
mio sense desvirtuar la seva per-
sonalitat, ni fer que es desviessin 
excessivament de l’estètica que 
llueixen durant l’espectacle. Per 
això, l’estilista Mireia Sánchez ha 
comptat amb l’ajuda de dissenya-
dors com Manuel Bolaño, El Colmi-
llo de Morsa, Josep Abril, Gori de 
Palma, Imma Clé o Andrés Sardá. 
Altres peces les ha trobat rebuscant 
en les col·leccions de  Pepa Loves, 
Chie Mihara, Dr. Martens, Sendra, 
Sixtyseven o G-Star. “Per acabar, 
he recorregut a botigues com Paris 
Vintage, que conserven increïbles 
peces de roba i complements dels 
anys 20 als 60, de prestigiosos dis-
senyadors com Óscar de la Renta, 
Claude Montana o Gucci”, explica 
l’estilista. Per acabar, les originals 
creacions en joieria i complements 
de María Galán i El Mito de Gea 
han resultat molt adequades per 
a aquesta producció. El resultat 
són looks creïbles però, al mateix 
temps, completament actuals.
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fuga de cervells

talent
Espanya exporta

‘Exclusive’ recull l’opinió de quatre espanyols que viuen i treballen a 
l’estranger per conèixer, de primera mà, perquè molts compatriotes han 

d’emigrar a la recerca de noves oportunitats.     

Cada vegada són més les per-
sones que resideixen i treba-
llen fora d’Espanya. Alguns, 
per un temps. Altres, per a 

tota la vida. La llista abraça des de ca-
res famoses –Pep Guardiola, els ger-
mans Pau i Marc Gasol, Julio Iglesias, 
Antonio Banderas, José Andrés, Car-
me Chacón o els ducs de Palma– fins 
a persones anònimes que decideixen 
afrontar nous desafiaments lluny de 
casa. ¿Per què? ¿Quines raons esgri-
meixen per prendre una decisió com 
aquesta? ¿Es tracta d’un fenomen aï-
llat, d’una moda passatgera o d’una 
necessitat?

Encara que per a José Ignacio Wert, 
ministre d’Educació i Cultura, “la fu-
ga de cervells no es pot considerar mai 
un fenomen negatiu”, el cert és que la 
resta d’espanyols no opinen el mateix. 
La majoria confessa fugir de la realitat 
espanyola, del Govern i de la situació 
adversa que passa Espanya. Molts es-
peren trobar a fora el que no tenen a 
dins.

Segons una enquesta elaborada 

TEXT D’ ALBERTO LARRIBA

per Sigma Dos per al canal interna-
cional de notícies France 24, la idea 
d’abandonar el país està en la ment de 
molts espanyols. L’èxode abraça totes 
les franges d’edat. Emigrar està en el 
pensament dels espanyols d’entre 30 
i 44 anys; en el 69% dels que tenen 
entre 45 i 64 anys i –¡sorpresa!– en el 
58,2% dels que ja han arribat a l’edat 
de jubilació (65 anys).

No obstant, no existeix un registre 
rigorós del nombre exacte d’emigrants. 
Les dades amb què es treballa no són 
concloents. Les xifres més fiables par-
len d’1.931.248 compatriotes residents 
a l’estranger. La informació procedeix 
de l’Institut Nacional d’Estadística 
i  està fonamentada en el Padró 
d’Espanyols Residents a l’Estranger. 
Sens dubte, la diàspora s’ha disparat 
els últims anys. Des que va esclatar la 
crisi, prop de 460.000 espanyols han 
decidit buscar noves oportunitats la-
borals lluny d’aquí.

La crisi, l’atur i la falta d’oportunitats 
són les principals raons que empenyen 
a fer les maletes. Però no les úniques. 

Sempre hi ha hagut gent amb inquie-
tud i curiositat per conèixer altres 
cultures i explorar altres horitzons 
professionals. Sigui com sigui, les no-
ves generacions són conscients que la 
realitat socioeconòmica i la tirania del 
mercat laboral influiran en el seu futur 
professional i fins i tot vital. Avui, la 
llar és el món.

OPCIÓ PERSONAL. Alemanya, Àus-
tria, el Regne Unit, el Golf Pèrsic i 
els Emirats Àrabs Units copen els 
primers llocs en el rànquing de països 
més proclius a rebre mà d’obra estran-
gera. Per sectors, els llocs de treball 
més sol·licitats procedeixen de l’àmbit 
informàtic, les telecomunicacions, 
l’energia o el farmacèutic. El perfil de 
l’expatriat també ha canviat durant els 
últims anys. Ara respon a persones jo-
ves, entre 25 i 35 anys, ben qualificades 
i sense càrregues familiars.

Estadístiques al marge, el cert és 
que la mobilitat exterior –eufemisme 
que utilitza Fátima Báñez, ministra 
d’Ocupació i Seguretat Social per 

referir-se a l’èxode massiu de joves 
espanyols que emigren a la recerca de 
noves oportunitats laborals i formati-
ves– no sembla tenir aires de remetre 
a curt termini. El més desitjable seria 
que l’emigració fos una opció perso-
nal, mai una obligació provocada per 
la situació adversa que pateix el país. 
“El que volem és treballar perquè el 
que vulgui sortir del país surti, però 
perquè el talent que ha fugit a causa 
de la crisi torni com més aviat millor”, 
sosté Báñez.

Amb tot, sempre hi ha qui veu 
l’ampolla mig plena: “L’expatriació és 
una opció excel·lent en temps de crisi, 
sobretot entre els joves. És un procés 
que qualificarà i augmentarà els nivells 
de productivitat i la visió de futur dels 
professionals espanyols, ja que els per-
met adquirir una experiència d’enorme 
valor afegit per a la seva futura ocupa-
bilitat”, afirma Euprepio Padula, pre-
sident de l’empresa de headhunting 
[caçatalents] Padula & Partners. I els 
emigrants espanyols, ¿què n’opinen? 
Vegem-ne quatre exemples. _x
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els teus és el que porto pitjor”, 
lamenta.

La situació espanyola no 
passa desapercebuda a Àus-
tria, encara que existeixen 
visions dispars de la realitat. 
“Molts austríacs adoren Es-
panya. Van de vacances al 
nostre país i tornen a casa 
sense percebre la crisi que sí 
que surt a les notícies. I aquí 
no diuen que Espanya inicia 

la recuperació econòmica com 
diu el nostre Govern, sinó tot 
el contrari”, diu Alex. A dia 
d’avui, no li ha passat pel cap 
tornar. Tampoc sap si es que-
darà gaire temps a Salzburg. 
“El que sí que sé, i n’estic 
segur –afirma– és que algun 
dia tornaré al meu passeig de 
Gràcia, al meu Camp Nou, a 
Collserola, a Nou Barris, al 
parc de la Guineueta; ; en de-
finitiva, a casa meva”.

M’atrau molt 
aprendre nous 

idiomes i conèixer 
altres cultures  
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“Sé que algun 
dia tornaré

a casa”

“Sentir-me 
útil és el més 
gratificant”

Alex Esteban CAP DE SALA
SALZBURG (ÀUSTRIA)

Almudena Vidorreta FILÒLOGA 
MANHATTAN (NOVA YORK, ESTATS UNITS)

AL E X  E S T E B A N 
(Barcelona, 1985), 
graduat en Direc-
ció Hotelera per la 

UAB, va arribar el 26 d’abril 
del 2012 a Salzburg (Àustria) 
per treballar en un dels hotels 
amb més prestigi de la ciutat 
en qualitat de Food and Beve-
rage Manager (responsable de 
la divisió d’Aliments i Begu-
des). Amb prou feines un mes 
més tard, va rebre una oferta 
econòmica millor de l’únic 
restaurant de cuina espanyo-
la de la ciutat austríaca (Toro 
Toro). I va acceptar.

Enrere va deixar el mal 
ambient laboral que es res-
pirava a l’hotel on treballava 
a Barcelona. “Sempre m’ha 
atret aprendre nous idiomes 
i conèixer altres cultures. És 
un tret de la meva persona-
litat i guarda relació amb els 
meus estudis”, explica el jo-
ve barceloní. Alex domina 
l’anglès, el francès, i ara tam-
bé l’alemany, que segueix per-
feccionant a marxes forçades.

La immers ió  en la  v i -
da quotidiana de Salzburg 
“no ha estat fàcil”, ja que 
“l’alemany que es parla a 
Àustria no s’assembla gens 
al que t’ensenyen a classe”. 

LLlCENCIADA en Filo-
logia Hispànica per la 
Universitat de Sara-
gossa i màster en Es-

tudis Hispànics, Almudena 
Vidorreta Torres (Saragossa, 
1986) va dir adéu a les seves 
classes a la Universitat de 
Saragossa a l’acabar la beca 
del Ministeri d’Educació. Da-
vant les nul·les perspectives 
de trobar plaça a les univer-
sitats espanyoles i comprovar 
que el panorama no era gaire 
millor a Europa, almenys en 
el camp de les Humanitats, va 
acceptar anar als EUA, con-
cretament a Manhattan (No-
va York), on realitza tasques 
docents i d’investigació en el 
programa doctoral Hispanic 
and Luso-Brazilian Litera-
tures and Languages, a The 
Graduate Center of the City 
University of New York.

Autora de tres llibres de 
poesia –Tentación (2005), 
Algunos hombres insaciables 
(2009, Premi de Poesia Dele-
gació del Govern d’Aragó) i 
Lengua de mapa (2010, Pre-
mi de Poesia en castellà de la 
Universitat de Saragossa)– 
aquesta jove filòloga arago-
nesa publicarà l’any que ve 
Días animales a les Prensas 
Universitarias de Zaragoza. 

A més, ultima la seva tesi doc-
toral sota la direcció d’Aurora 
Egido, elegida per ocupar la 
butaca B de la Real Academia 
Española.

Acabada d’arribar a Nova 
York, Almudena destaca la 
presència de “molts hispano-
parlants, cosa que facilita les 

coses”. També hi ha “molts 
espanyols als quals no els ha 
quedat més remei que deixar 
que les universitats nord-
americanes apostin per ells. 
Aquesta sensació que volen 
comptar amb tu és tan aliena 
al nostre sistema com grati-
ficant”, admet. De moment, 
l’aventura americana està re-
sultant “molt interessant tant 
personalment i com profes-
sionalment”. Una de les coses 
que més li han cridat l’atenció 
és “el valor que atorguen al 
pla creatiu des de l’àmbit cien-
tífic”. La seva primera impres-
sió és que “Nova York és una 

Aquest handicap exigeix es-
tar atent i concentrat sem-
pre. Així i tot, “cada vegada 
estic més integrat en la socie-
tat austríaca, i tot gràcies a 
la gent d’aquí, que són molt 
comprensius amb els que 
vénen d’altres països”, diu 
Alex. L’experiència està resul-
tant “molt positiva”, valora. 
“Professionalment estic molt 
content ja que la projecció 
de futur no para de créixer”, 
subratlla. Alex està convençut 
que, “amb treball i esforç, 
aquí és possible obtenir una 
recompensa segura, una sen-
sació que no havia tingut mai 
a l’hotel de Barcelona”. I si en 
el pla laboral les coses estan 
sortint molt bé, “a nivell per-
sonal la situació és immillora-
ble perquè tinc al meu costat 
la Lisa, l’amor de la meva vi-
da”, confessa.

SATISFET. Sentir que el pas 
que va fer al seu moment va 
ser encertat i que les coses 
seguiran millorant és, per 
a Alex, el més gratificant 
d’aquesta aventura. Per con-
tra, no tenir la família i els 
amics a prop suposa la part 
més dura. “No poder baixar 
al bar a prendre una tapa amb 

ciutat increïble, amb una ofer-
ta cultural inesgotable”. Per a 
Almudena, el millor d’aquesta 
nova etapa és “l’experiència 
en si mateixa, les persones 
amb les quals estic convi-
vint, la possibilitat de seguir 
formant-me i la sensació de 
sentir-me útil”. El pitjor, sens 
dubte, és “trobar a faltar els 
teus amics i familiars”.

DETERMINACIÓ. Encara que 
fa poc temps que és a Amèri-
ca, des d’allà percep que “la 
gent sent llàstima pel que 
està passant a Espanya, tant 
econòmicament com políti-
cament”. “Tampoc s’entén 
l’actitud dels nostres dirigents 
ni la falta de resposta social”, 
afegeix. Almudena es recorda 
sovint “d’allò que Lord Byron 
deia sobre el Quixot: que és 
una història trista, i encara és 
més trista perquè ens fa riure. 
Som una paròdia de nosaltres 
mateixos”.        

La  f i lò loga  espanyola 
afronta el repte americà amb 
determinació i confiança. 
“M’agradaria tornar”, reco-
neix, “però, de moment, tinc 
l’oportunitat de seguir aquí 
durant cinc anys; espero que, 
mentrestant, s’arreglin una 
mica les coses”.

TESTIMONIS

La gent sent 
llàstima pel que 

està passant
a Espanya

TEXT D’ ALBERTO LARRIBA

_x
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tar “no veure el sol ni el blau 
del cel durant dies”.

Després de gairebé quatre 
anys, el balanç és positiu. “Sóc 
conscient de la sort que vaig 
tenir al venir amb un contrac-
te. El drama és quan la gent 
se’n va amb el que porta po-
sat i es troba sense cap tipus 
de protecció social al país 
d’acolliment”, reconeix. Ana 

María diu que ha madurat: 
“He après a enfrontar-me sola 
als problemes, he ampliat les 
meves perspectives vitals, ara 
tinc més aplom i independèn-
cia per arriscar en les meves 
decisions de futur”. Lògica-
ment, també passa per mals 
moments, però “si algun dia 
em sento una mica baixa de 
moral truco als meus pares, 
a la meva àvia o a les meves 
amigues; sé que allà tinc molta 
gent que m’estima”, comenta.

El millor de la seva expe-
riència a l’estranger? “La gent 
excepcional que he conegut”. 
El pitjor? “Que Brussel·les és 
una ciutat de pas per a mol-
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ta gent, així que he hagut 
d’acostumar-me als comiats”. 
I, per descomptat, “perdre’m 
els aniversaris i les celebra-
cions familiars, la paella de la 
meva mare o no poder sortir 
amb les meves amigues.

COMPROMESA. La capital 
d’Europa veu amb “preocupa-
ció i estupefacció” la situació 
a Espanya, especialment “la 
falta d’autocrítica de la classe 
política espanyola comparada 
amb altres països europeus”, 
diu Ana María. “El nostre país 
no necessita més aeroports, ni 
complexos hotelers, ni parcs 
d’atraccions endeutats, sinó 
projectes de creixement soste-
nible a llarg termini que per-
metin crear llocs de treball de 
qualitat”, sosté. “Cada dia hi 
ha més fugida de cervells, mi-
lers de joves formats se’n van 
del país i els que estem fora no 
veiem possibilitats reals de tor-
nar”, denuncia.

Ana María no creu que tor-
ni a mitjà termini ni sap si es 
quedarà a Brussel·les. “Tinc 
ganes de viure un temps de-
terminat fora d’Europa. Tot 
depèn del meu següent pas 
professional i de les oportuni-
tats que apareguin pel camí”, 
apunta. A llarg termini sí que 
li agradaria tornar a Espanya, 
encara que sigui amb la jubi-
lació sota el braç.

Sóc conscient 
de la sort que 

vaig tenir al venir 
amb contracte

“Ara tinc
més aplom i 

independència”

“Abandones 
els prejudicis”

Ana María Casas 
ASSISTENT PARLAMENTÀRIA
BRUSSEL·LES (BÈLGICA)

Marcos López 
ENGINYER INDUSTRIAL. LÍBIA

27 DE GENER del 2010. 
Dimecres. Ana María 
Casas Lázaro (Esplu-
gues de Llobregat, 

1985) mira el bitllet d’avió 
[només anada] amb destina-
ció Brussel·les. La decisió és 
ferma. Des de petita, aquesta 
llicenciada en Ciències Po-
lítiques i de l’Administració 
(UPF) i màster en Relacions 
Internacionals (IBEI) tenia la 
inquietud de viure en un altre 
país. “Em vaig especialitzar 
en Relacions Internacionals 
amb la intenció de viatjar i 
desenvolupar una activitat 
professional que em permetés 
realitzar-me en aquest sentit”, 
declara. A la capital belga 
treballa d’assistent parlamen-
tària al Parlament europeu. 
Parla anglès, francès i italià.

Segons Ana María, els co-
mençaments sempre són “difí-
cils”, encara que ella va comp-
tar amb l’ajuda d’una amiga 
italiana –“la meva primera 
companya de pis”–, que la va 
introduir en societat. Un altre 
punt de suport són els nom-
brosos espanyols que viuen a 
la ciutat, la qual cosa minora 
l’enyorança. “Moltes vegades 
no sento que estigui fora”, 
assegura. Amb el temps, s’ha 
adaptat bé a la seva nova llar. 
“M’agrada l’ambient interna-
cional i jove de Brussel·les”, 
proclama. Això sí, troba a fal-

MARCOS LÓPEZ 
(Barcelona, 1972) 
ha canviat la suau 
b r i s a  m e d i t e -

rrània per la sufocant calor 
del desert de Líbia. Aquest 
enginyer superior industrial, 
coordinador de manteniment 
a Repsol Química Tarragona, 
no va dubtar a acceptar una 
oferta de feina que l’obligava 
a canviar d’aires.

Fa 11 mesos va fer les ma-
letes per exercir com a asses-
sor de manteniment en una 
planta petrolífera al nord 
d’Àfrica. Ampliar horitzons 
en la seva carrera professio-
nal, desenvolupar noves ca-
pacitats tècniques i millorar 
a nivell econòmic van ser les 
principals raons que van mo-
tivar la seva marxa, encara 
que no les úniques. També 
va valorar positivament “les 
possibilitats de treballar en 
un entorn multicultural real, 
comprovar la meva adaptació 
a altres cultures, a altres con-
dicions ambientals, i a un cert 
aïllament”.

Marcos qualifica d’“excel-
lent” el procés d’adaptació a 

la seva nova vida. “Els com-
panys expatriats solen ajudar-
se més ja que tots estem en 
una situació molt semblant i 
convivim les 24 hores del dia 
durant tot el temps de rota-
ció”, sosté. “El personal lo-
cal també col·labora perquè 
l’adaptació al nou entorn sigui 
el més fàcil possible, sempre 
que siguis obert, tolerant, amb 
ganes d’entendre els seus cos-
tums, encara que siguin molt 
diferents dels teus, i ho són”, 
destaca. “Abandones molts 
prejudicis al sortir de casa te-
va. Cada dia s’aprenen coses”, 
assegura l’enginyer.

DESCONEIXEMENT. Per a Mar-
cos, “la gent i l’adaptació al 
nou entorn” està sent el millor 
de l’experiència. ¿El pitjor? 
“La varietat de menjar i saber 
que no tens la família a prop, 
i això que amb el wi-fi i les vi-
deoconferències les distàncies 
es redueixen extraordinària-
ment”, respon. Això sí, enyora 
“la cerveseta amb els amics 
després d’un partit de pàdel”.

Durant aquests 11 mesos, 
Marcos ha comprovat que 

els libis no saben gaire res 
d’Espanya. “Europa és, gai-
rebé sempre, el seu objec-
tiu”, comenta. “Si parles amb 
personal poc informat, el co-
neixement sobre la realitat 
espanyola és nul. El personal 
documentat sí que pregun-
ta per la situació a Espanya, 
sobretot per les notícies de la 
BBC o Al-Jazira”. El que sí 
que coneixen és el futbol. “Si 
comentes que ets de Barcelo-
na, normalment la pregunta 
següent té a veure amb el Ba-
rça o el Madrid”, diu.

¿Tornarà? Per ara, és “un 
viatge fora d’Espanya, encara 
que mai és descartable tornar. 
Dependrà del que em depari 
el futur. Obsessionar-se amb 
una idea no sempre és bo”, 
manifesta Marcos. 

TESTIMONIS

Em venia de gust  
treballar en 
un entorn 

multicultural real

TEXT D’ ALBERTO LARRIBA

_x
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formació 

cibereducació
Aposta ferma per la  

La xarxa ofereix un gran ventall de possibilitats a pares i educadors per 
aconseguir que l’ensenyament dels joves sigui més fàcil i divertida 

Han passat gairebé 2.500 anys 
des que Sòcrates va dir, a tot 
aquell que el va voler escol-
tar, allò que “només hi ha un 

mal: la ignorància”, cosa que segueix 
sent tan veritat avui com llavors. Tam-
bé segueix sent cert que l’educació és 
un repte (o una passió) inevitable, 
més encara en aquesta època d’agitats 
canvis tecnològics i socials. Els que en-
cara recordin la inacabable enciclopè-
dia escolar dels anys 60 entenen bé la 
dimensió de la transformació que ex-
perimenta el model de transmissió del 
coneixement. Una simple ullada a les 
webs i les xarxes socials dels col·legis, 
o una incursió per la motxilla dels fills, 
amb la seva tauleta o portàtil, mostra 
com han evolucionat les coses en la 
complexa tasca d’aprendre.

TEXT DE PILAR ENÉRIZFOTOS DE 

Ha estat internet, la xarxa de xar-
xes, des que l’any 1995 es va conso-
lidar com una eina oberta, quan els 
canvis en l’àmbit de l’educació s’han 
accelerat a passos agegantats, lamen-
tablement no sempre en la direcció 
més adequada però, en qualsevol cas, 
obrint la porta a noves capacitats per 
curar el mal del qual Sòcrates es la-
mentava.

Els experts coincideixen a assenya-
lar que l’autèntica aportació d’internet 
és que “revoluciona la manera de co-
municar el coneixement”. Avui dis-
posem de tota mena de plataformes 
que aprofiten la xarxa per dipositar i 
transmetre ensenyances, des dels ar-
ticles col·laboratius de les enciclopè-
dies virtuals com ara Viquipèdia, fins 
a la brevetat de Twitter, des d’un petit 

comentari a Facebook fins als cursos 
sencers de grau universitari. 

VIRTUALITZACIÓ. El nostre món, al 
segle XXI, està deixant de ser només 
físic per convertir-se també en vir-
tual (aquell lloc que existeix només a 
la imaginació de les computadores). 
Aquest moment tecnològic que ens 
ha tocat viure està condicionant en 
gran mesura la manera com interac-
cionem amb l’ambient sociocultural 
que ens envolta. Ara, com mai abans, 
disposem d’una gran diversitat d’eines 
tecnològiques que donen suport a la 
realització de les tasques quotidianes, 
que ens ajuden a la feina i, fins i tot, 
que modifiquen les nostres relacions 
personals.

El ciberespai ja és per a tots nosal-

tres un lloc de solucions i, donada 
una conjuntura favorable –l’explosió 
d’internet coincideix amb la crisi de 
la institució escolar en el seu format 
actual–, ha accelerat la modificació 
del model educatiu. Com ha escrit Pe-
re Marquès Graells, del departament 
de Pedagogia Aplicada de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB): 
“Un docent ensenyant un mateix te-
ma a un mateix grup d’alumnes (a tots 
com si fossin un i a cada un com si 
fos tots) xoca en forma violenta amb 
l’organització en xarxa que proposa 
internet”.

Davant d’aquest model estandar-
ditzat, i de baixa creativitat, la xarxa 
ofereix, en qualsevol racó del plane-
ta (a casa per exemple), un ventall 
de possibilitats que obren la porta a 
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Aprenentatge de 
l’idioma anglès 

Universitats 
de prestigi

La xarxa social 
per a pares 

Compartir 
coneixements

Realitat 
augmentada

Aprendre
matemàtiques

Cursos gratuïts  
de referència

El vídeo  
com a eina

Un buscador  
per al col·le

BBC LEARNING ENGLISH. Web 
desenvolupada per la cadena 

pública britànica BBC per aprendre 
anglès partint des de zero, o per 
a  perfeccionament per part dels 
que ja en tenen uns coneixements 
mitjans.  
www.bbc.co.uk 

EDX . Organització fundada 
per l’Institut de Tecnologia 

de Massachusetts (MIT) i la 
Universitat de Harvard que ofereix 
aprenentatge a persones de tot el 
món. Es basa en una plataforma 
de codi obert. Aviat s’hi sumaran 
Berkeley i la Universitat de Texas. 
www.edx.org 

LA PUERTA DEL COLE . Xarxa 
social on les famílies podran 

agafar la iniciativa en temes 
escolars i compartir inquietuds 
amb pares de companys dels seus 
fills, per saber què passa a l’entorn 
educatiu. 
www.lapuertadelcole.com 

BEEVOZ. Plataforma de 
microblogging. Es tracta d’una 

comunitat global de comunicació 
col·laborativa en espanyol, en 
la qual els usuaris comparteixen 
pensaments i coneixements sense 
intermediaris. 
www.beevoz.com 

GEOGOOGLE. Aplicació que 
permet aprendre geografia 

i habilitats vinculades (com ara 
latitud i longitud) aplicant les seves 
característiques a l’entorn de la 
vida real. També calcula l’altitud i la 
distància entre diferents punts amb 
la seva brúixola 3D. 
www.play.google.com 

SANGAKOO. Projecte per 
aprendre matemàtiques per 

internet, amb exercicis classificats 
per temes i amb un nou sistema 
que permet resoldre i crear 
problemes des de la plataforma, 
col·laborant amb altres persones. 
www.sangakoo.com 

COURSERA. Plataforma 
d’educació virtual gratuïta 

desenvolupada per acadèmics de 
la Universitat de Stanford. Ofereix  
educació a la població mundial 
(Massive Online Open Course). 
Disposa de cursos en espanyol. 
www.coursera.org/

KHAN ACADEMY. Pàgina web 
creada per Salman Khan, 

graduat del MIT i Harvard que 
proporciona una col·lecció gratuïta 
de més de 3.600 tutorials en vídeo 
(Youtube). Orientada a l’educació 
primària i secundària. Cursos de 
qualsevol disciplina. 
www.khanacademy.org

T ICHING. Plataforma on line que 
ofereix un buscador específic 

que només mostra continguts 
digitals educatius. Es configura a 
més com a xarxa social exclusiva, 
per a la comunitat educativa 
escolar del món. 
www.tiching.com

PLATAFORMES I XARXES

_x

la pròpia gestió del coneixement, a la 
flexibilitat i també a l’absoluta perso-
nalització en els casos més especials. 
No obstant, com afirma Marquès, “el 
fet que existeixin unes noves tecnolo-
gies que brinden una gran quantitat 
d’oportunitats per a l’aprenentatge no 
fa que a l’utilitzar-les es garanteixi la 
seva efectivitat, ni encara menys que 
sigui fàcil dissenyar ambients educatius 
amb base a elles”.

Les capacitats de la xarxa com a ei-
na educativa acaben d’iniciar el seu 
camí, però ja deixen entreveure clars 
avantatges. Per exemple, el procés 
d’aprenentatge evoluciona de passiu 
a actiu, raó per la qual és més sen-
zill interioritzar coneixements. En 
aquest sentit, els educadors poden 
planificar un conjunt d’activitats que 
permetin als estudiants adquirir ha-
bilitats molt necessàries en la societat 
moderna. Internet posseeix també el 
potencial de facilitar l’aprenentatge 
col·laboratiu en petits grups que, diri-
gits per l’educador, poden explorar la 
informació i els recursos disponibles 
de tal manera que, al final del procés, 
cada grup tindrà una experiència úni-
ca i totalment diferent d’altres grups 
paral·lels.

I no hem d’oblidar que en èpoques 
de crisi com l’actual, la xarxa posa a 
disposició de tots nombroses platafor-
mes gratuïtes que podran jugar un pa-
per important per disminuir els costos 
de l’educació.

SEGURETAT. Avui dia hi ha disponible 
una gran quantitat de software educa-
tiu. És previsible, a més, que pas a pas 
aquest tipus de programari augmenti 
de manera significativa. Però des-
afortunadament no és l’únic a l’abast 
dels joves. Aquesta realitat, unida a la 
baixa cultura informàtica de la gene-
ració anterior, ha d’alertar el col·lectiu 
d’educadors.

La pàgina Pares 2.0, indica que 4 de 
cada 10 pares ignoren què fan els seus 
fills a internet. No és una bona dada, 
raó per la qual no està de més recordar 
alguns consells de seguretat bàsics. 

Cada vegada que s’obre un comp-
te a les xarxes socials o s’omple un 
formulari es deixa una empremta en 
el ciberespai, que pot resultar difícil 
d’esborrar. És necessari que mai es 
doni informació personal (adreça, te-
lèfons, edat, etcètera).

Publicar fotos, vídeos o dades perso-
nals, com el nom de l’escola o col·legi, 
permet que persones sense escrúpols 
prenguin certs avantatges i disposin 
d’informació que poden utilitzar per 
a qualsevol tipus d’activitat delictiva. 
Atenció als concursos i enquestes co-
munes en determinades plataformes 
socials que sol·liciten informació per-
sonal (excessiva). 

S’ha de recordar també als més joves 
que l’anonimat és un absurd a la xarxa. 
Tot pot acabar al descobert. és neces-
sari que siguem prudents i que pensem 
dues vegades abans d’escriure res. No 
sempre hi ha gent ben intencionada a 
l’altre costat.
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NADAL A NOVA YORK. La il·luminació 
de l’arbre al Rockefeller Center el 
dia 4 de desembre marca l’arribada 
del Nadal a una ciutat que exterio-
ritza l’esperit nadalenc millor que 
cap altra. Hi ha nous llocs per visitar, 
exposicions i restaurants que ens sor-
prendran i espectacles que ens faran 
somiar. 
Si som a la ciutat el 27 de novembre, al 
carrer 59 amb la Cinquena Avinguda, 
podrem contemplar l’enllumenat de 
la “Hanukkah Menorah”, el canelobre 
més gran del món amb més de deu 
metres d’altura. Ja a mitjans de desem-
bre, els mercats nadalencs esquitxen la 
ciutat com a Bryant Park, Columbus 
Circle i el South Street Seaport, entre 
altres llocs. Podem patinar sobre gel 
a Central Park, Rockefeller Center o 
Bryant Park, fer-nos una foto amb el 
Pare Noel a Macy’s o visitar l’arbre 
de Nadal del Museu d’Història Natu-
ral decorat amb figures de paper ori-
gami. No deixeu de visitar tampoc els 
impressionants aparadors dels grans 
magatzems Bergdorf Goodman, a la 
Cinquena Avinguda, que no deixaran 
ningú indiferent.
El 28 de desembre és el dia que els 
nord-americans comencen de cap i de 
nou. Escriuen els seus mals records 
per llançar-los després a les gegan-
tines trituradores de paper situades 
al Carrer 44 amb Broadway. Per co-
mençar el 2014 amb bon peu, aquests 
trossos de paper es llançaran com 
confetis sobre les persones que vagin 
a Times Square la nit de Cap d’Any 
per veure de prop la baixada de la 
bola de cristall.
Una vegada fem lloc en la nostra 
memòria per als bons pensaments, 
sempre tindrem en un lloc privilegiat 
l’últim viatge a Nova York. La capa-
citat d’aquesta ciutat per reinventar-
se fa que cada vegada que la visitem 
puguem parlar d’experiències úniques 
i diferents. Aquí a Nova York podem 
viure el Nadal que vulguem amb Via-
jes El Corte Inglés. 

BROADWAY, ESPECTACLE DE LA VIDA. 
No podeu marxar d’aquesta ciutat sense 
veure un gran musical, una obra de teatre 
o un concert. Espectacles com el “Radio 
City Christmas Spectacular”, del 8 de no-
vembre al 30 de desembre al Radio City 
Music Hall, amb els seus populars Roc-
kettes i soldadets de plom captivaran un 
any més grans i petits. Un altre gran es-
pectacle per a tota la família és el “Bigg 
Apple Circus”, fins al 12 de gener al Lin-
coln Center, que no defraudarà amb el 
seu nou xou “Luminocity”.
Estrelles com Daniel Craig i Orlan-
do Bloom es troben actuant als es-
cenaris de Broadway aquesta tem-
porada per temps limitat. Una de 
les estrenes més destacades és el 
musical “Big Fish”, basat en la nove-
la de Daniel Wallace i la pel·lícula 
de Tim Burton. Clàssics nadalencs 
com el conte de fades de Txaikovski,  
“El Trencanous”, es representarà pel 
New York City Ballet al Lincoln Cen-
ter. I per últim, al Carnegie Hall dos 
importants concerts: el 8 de des-
embre amb Els Nens Cantors de 
Viena i el dia 12 del mateix mes  
“El Messies”, de Händel.

Si optem per la música pop rock, al 
Barclays Center de Brooklyn es do-
naran cita dos grans concerts: el de la 
cantant nord-americana Pink els dies 
8 i 9 de desembre, i Beyonce el 19 i 22 
de desembre. 

ART PER TOTES BANDES. Ja coneixem 
la capacitat de Nova York per convertir 
una zona de rudes edificis en un bar-
ri que tothom vol trepitjar per veure 
i ser vistos. És el cas de Bushwick, al 
nord de Brooklyn, nou barri d’artistes i 
una infinitat de galeries d’art i exposi-
cions fotogràfiques fora de convencio-
nalismes que en pocs anys marcaran 
tendència. Bushwick és veí per l’Est 
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Des de la màgia de Nova York per Nadal fins  
al plaer de navegar en un creuer pel Carib.  

Viajes El Corte Inglés ho fa possible.
TEXT D’ANA ISABEL ALBARES
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de Williamsburg, un barri que li por-
ta certa davantera en popularitat i que 
molts visiten no només per l’àmplia 
selecció de “boutiques” de moda exclu-
siva, com les situades a Grand Street, 
sinó també pels seus restaurants com  
“Saltie”, “Fette Sau” i “Brooklyn Cupcake”.
Al MoMA trobarem una interessant 
exposició dedicada al mestre Magritte 
fins al 12 de gener del 2014. Val la pena 
passejar pels barris de Meatpacking i 
Nomad (North of Madison Square), 
amb una gran vida artística, i visitar les 
seves galeries d’art contemporani com 
Ivy Brown o Heller. L’oferta cultural es 
pot completar amb una visita al Museu 
de la Zona Zero.

MSC DIVINA, ESCAPADA CARIBENYA. Si 
volem compaginar el millor del Carib 
amb una boníssima gastronomia i el ci-
clisme aquàtic només hem d’embarcar, 
a partir del novembre, al vaixell MSC 
Divina de MSC Cruceros amb sortida 
des de Miami. Realitzarà principalment 
dos creuers de vuit dies, que s’aniran 
alternant entre si durant tot l’any, entre 
altres.
El primer itinerari, “Los Colores del 
Paraíso”, sortirà des de Miami i després 
d’un dia de navegació farà escales a 
Falmouth (Jamaica), Georgetown (Illes 
Caiman), Cozumel (Mèxic), Cayo Great 
Stirrup (Bahames) i Miami. El segon iti-
nerari “Escapada Tropical”, també amb 
sortida des de Miami, farà escales a Phi-
lipsburg (St. Marteen), San Juan (Puerto 
Rico), Cayo Great Stirrup (Bahames) i 
finalitzarà també a Miami.
Mentre naveguem en qualsevol 
d’aquests creuers comptem, entre 
l’àmplia oferta de restaurants, per 
exemple amb Eataly, la popular cadena 
gastronòmica de Torí que ofereix  dos 
interessants espais a bord: l’exclusiu 
Ristorante Italia i l’espectacular res-
taurant de carns regionals Eataly 
Steakhouse.
Si a més de la pasta som entusiastes de 
l’spinning, estem de sort. MSC Divina 
és el primer vaixell de la companyia 
MSC Cruceros que ofereix Aqua Cy-
cling, exercici sobre bicicletes aquàti-
ques de la marca Hydrorider, fabrica-
des en acer inoxidable que es poden 
col·locar dins d’una piscina. 

AMBIENT PRIVAT. Si busquem més priva-
citat elegirem una suite a l’exclusiu i ele-
gant MSC Yacht Club, un servei consi-
derat un “iot de luxe dins d’un vaixell de 
creuer”. Amb un ambient de club privat 
i exclusiu per disfrutar d’un tracte per-
sonalitzat en una espaiosa suite que ens 
ofereix espectaculars vistes al mar i a les 
ciutats que es visiten. Suites decorades i 
equipades amb tot luxe de detalls. 
Els passatgers del MSC Yacht Club 
disfruten d’àrees privades com el saló 
“Top Sail Lounge” amb vistes panorà-
miques, un relaxant espai a la proa del 
vaixell on prendre un cafè, un còctel 
o degustar verdaders “delikatessen” a 
qualsevol hora del dia o d’una piscina 
amb solàrium exclusiva per als pas-
satgers de MSC Yacht Club. I perquè 
tot sigui perfecte, des de la seva arri-

bada a bord disposarà d’un Majordom 
al seu servei 24 hores que l’assistirà 
en l’embarcament, en la reserva 
d’excursions i trasllats o en la selecció 
del diari que desitgi, etc.
Per relaxar-nos, l’oasi dins de l’oasi: 
MSC Aurea Spa. El més difícil serà ele-
gir entre els diferents serveis que ofe-
reix: massatge realitzat per massatgistes 
balineses, tractaments d’estètica i belle-
sa, fisioteràpia…
MSC Divina de MSC Cruceros es 
reinventa, es fa més atractiu, amb no-
ves sensacions i emocions per navegar 
pel Carib a partir del novembre. Si ens 
apuntem a l’experiència, segur que ens 
ho passarem divinament.

Creuer “Los Colores del Paraíso” de 
7 nits amb sortida des de Miami (12 i 
25 de gener i 8 de febrer). Preu per 
persona només creuer des de 269 € 
en cabina doble. No incloses taxes 
d’embarcament (180€) ni quota de ser-
vei. Consulti preus a MSC Yacht Club i 
per a altres itineraris amb durada 11 i 14 
nits i sortides per al 23 de novembre, 10 
de desembre, 18 de gener i 1 de febrer. 
Consulti condicions i tarifes aèries per 
viatjar a Miami.

INFORMACIÓ I RESERVES: 
Viajes El Corte Inglés 
Tel. 902 400 454 
www.viajeselcorteingles.es 
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1  PASSEJAR PER NOVA YORK
Només passejar ja és un luxe.

2  MERCATS NADALENCS
Per Nadal, res millor que  
visitar-los.

3  PISTES DE PATINATGE
Patinar sobre gel a Central Park o 
Rockefeller Center.

4  PER NADAL
Experiències úniques i diferents.

5  ESPECTACLES
Grans musicals a Broadway.

6  MSC DIVINA
Elegància en alta mar.

7  DESTINS DE SOMNI
El millor del Carib en creuers.

8  SUITES DE LUXE
Comoditat i exquisits detalls.

8  DETALLS EXCLUSIUS
Majordom 24h. per als passatgers 
de MSC Yacht Club.
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compra és 1 hora i 50 minuts o 2 hores 
i 50 minuts. Durant aquell interval, el 
terapeuta captura diferents tècniques 
o experiències per poder donar for-
ma al tractament més adequat per a 
cada persona i moment”. Una opció 
que, segons la directora, “està funcio-
nant molt bé com a bo regal, ja que 
és flexible i no compromet a qui fa la 
sorpresa”.

CINC ELEMENTS. “Un altre clàssic són 
les anomenades Teràpies exclusives 
dels spas Mandarin Oriental, basa-
des en els principis dels cinc elements 
de la medicina tradicional xinesa: el 
metall, la terra, l’aigua, el foc i la fus-
ta. En cada persona predomina un 
d’aquests elements i, en funció d’això 
i de l’estació de l’any en la qual ens 
trobem, s’aplica un tractament o un 
altre”, puntualitza Lara.

Finalitzada la sessió, el client té la 
impressió d’iniciar un nou cicle. No és 
com començar de nou, perquè la reali-
tat a fora seguirà sent la mateixa. Però, 
això sí, estarem a punt per abordar-la 
amb un ànim diferent.

plaers 

holística
Una vivència

Són missatges subtils els que ens envia el nostre cos. La nostra capacitat per connectar-hi i fer 
cas de les seves demandes pot marcar la diferència entre benestar i malestar. Per  

ajudar-nos en aquesta empresa, els especialistes de l’spa de l’Hotel Mandarin Oriental 
recorren a una combinació de tècniques avançades, que entreteixeixen components naturals.

Només arribar, el client és 
convidat a canviar-se el 
cal-çat per unes còmodes 
sabatilles. És un primer 

pas simbòlic, d’herència oriental, per 
deixar de banda les fonts de desequi-
libri del món exterior: l’estrès laboral, 
els problemes personals, la rutina. El 
ritual prossegueix amb una beguda 
de benvinguda –te quan fa fred i una 
aigua infusionada en gingebre, llima i 
menta durant l’estiu–, acompanyada 
d’una tovalloleta aromatitzada en olis 
essencials.

La delicada educació del personal 
del centre i la relaxant música de fons 
predisposen a abaixar el ritme. També 
la decoració dels espais, íntims, mini-
malistes i subtilment il·luminats. Són 
obra de la dissenyadora Patricia Ur-
quiola que, per transmetre elegància 
i serenitat, va atorgar protagonisme al 
blanc i al negre, que contrasten amb la 
calidesa de la fusta i algunes pinzella-
des en verd malaquita.

El recinte, situat a la planta inferior 
de l’Hotel Mandarin Oriental –al pas-
seig de Gràcia–, posseeix una superfí-

TEXT D’ ALBERTO GONZÁLEZ

cie de 1.000 metres quadrats i alberga 
quatre àmplies habitacions que tenen 
dutxes d’aromateràpia, dues suites per 
realitzar tractaments en parella i dues 
més que tenen piscina individual i un 
futon (per al tradicional massatge tai-
landès). 

Allà és on el client s’abandona en 
mans dels especialistes del Mandarin. 
El seu respecte per la singularitat de 
cada individu, els seus amplis coneixe-
ments tècnics i, sobretot, les seves mà-
giques mans, marquen la diferència i 
demostren per què aquests terapeutes 
han estat escollits d’entre els millors. 
Ells són els encarregats de conduir 
l’usuari cap a un lloc on l’esperit, la 
ment i el cos s’abracen en sintonia, 
mitjançant l’aplicació de diverses terà-
pies.

EXCLUSIVITAT. Alguns dels tractaments 
que ofereix l’spa només poden trobar-
se en aquest lloc, tal com explica Vir-
ginia Lara, la seva directora. Entre 
ells destaca l’Esplendor de Barcelona. 
“Durant 2 hores i 20 minuts treballem 
amb ingredients frescos i estimulants _x

de la terra, com la sàlvia, la menta o 
l’oli d’oliva. És una experiència com-
pletament corporal que parteix d’un 
ritual de peus, seguit per una exfolia-
ció corporal, un massatge terapèutic, 
l’aplicació de pedres calentes i, final-
ment, un massatge de cap”.

Una altra de les propostes que no-
més està disponible en aquest centre 
és el Ritual relaxant de taronja i ar-
gan, un tractament “molt mediterra-
ni”, segons paraules de Lara. “Igual 
que l’anterior, aquest també comença 
amb un ritual de peus, per seguida-
ment passar a una exfoliació cítrica  
–amb mandarina, taronja i citronel·la– 
i un massatge amb oli d’argan i pin-
des” (bosses de tela escalfades al va-
por i farcides d’herbes aromàtiques i 
medicinals).
El client també pot decantar-se per 
algun dels tractaments estàndard que 
s’implementen –sota idèntics proto-
cols– en els 25 hotels Mandarin Orien-
tal amb spa que hi ha a tot el món.

Entre ells s’hauria de destacar el 
clàssic Ritual de temps en el qual, “en 
lloc d’una tècnica concreta, el que es 

el Periódico_exclusive I 28 el Periódico_exclusive I 29
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Menú executiu 
com a colofó 
de la jornada

UNA EXPERIÈNCIA completa. 
Això és el que ofereix 
aquest sofisticat santuari 

mitjançant la seva nova proposta: 
Spa Day. Aquest bo uneix un 
relaxant tractament i un dinar al cor 
de l’hotel, per disfrutar de dilluns a 
divendres, entre les 11.00 i les 15.00 
hores (el seu preu és de 135 euros 
per persona).

Per començar, 45 minuts a la 
zona d’aigües, amb la seva piscina 
interior de 12 metres (foto), el 
hammam i l’àrea de relaxació. 
Posteriorment, un massatge 
Essència Oriental de 50 minuts, per 
tractar les àrees més estressades 
del cos. “Aquest tractament s’ha 
dissenyat per atendre especialment 
les necessitats del jet lag o els 
dolors musculars derivats de passar 
moltes hores assegut al davant de 
l’ordinador. Per això utilitzem un 
oli de la firma Quintessence amb 
ingredients com el gingebre, la 
mandarina o l’encens, que relaxen 
els músculs i alineen la ment i les 
emocions”, explica Virginia Lara, 
directora de l’spa.

A continuació, Spa Day inclou 
un exquisit dinar (menú executiu) 
al lluminós restaurant Blanc (a 
la fotografia), que es troba en 
el mateix lloc on originàriament 
es trobava el pati d’operacions 
del Banco Hispano Americano, 
construït l’any 1955. A la carta,  
que a partir del dia 2 de novembre 
es renovarà completament,  
es pot trobar des d’un ragout de 
carxofes amb musclos i escopinyes 
al vapor, fins a uns ous trencats 
amb bolets i all tendre sobre 
crema de botifarra de sang o el be 
confitat amb romaní, patata i caviar 
d’albergínia.
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recàrrega gratuïta per a ve-
hicles elèctrics, recollida se-
lectiva de residus i autoreg 
i plantes autòctones per a 
la pràctica d’una jardineria 
sostenible. Gràcies a aques-
ta filosofia, l’Avinguda Sofía 
serà el primer hotel d’Europa 
i quart del planeta que acon-
segueix la màxima certificació 
mediambiental que es coneix, 
el prestigiós Leed Platinum 
Certification, tot un referent 
en sostenibilitat mediambien-
tal, cosa que el convertirà 
en l’hotel més eco-friendly 
d’Europa.   

DESCONNEXIÓ. Salut i be-
nestar tenen un espai reservat 
en aquest quatre estrelles Su-
perior. Obert a hostes i públic 
en general, la zona wellness 
compta amb un espectacu-
lar flotarium d’aigua salada 
envoltat de vegetació; circuit 
d’hidroteràpia amb piscina 
lúdica, pila d’aigua freda, sau-
na, bany turc i dutxes de sen-
sacions; lliteres calefactades; 
zona sensorial amb oxigen 
enriquit; i zona fitness.   

L’spa també disposa de 
set cabines amb tractaments 
personalitzats, que inclouen 
l’opció d’utilitzar la cabina 
doble amb jacuzzi, ideal per 
a parelles. Per als clients més 
exigents, l’Avinguda Sofía ha 
instal·lat una zona vip amb 
piscina amb banc de massatge 
i cabina de vapor amb dutxa 
d’efecte de pluja al seu inte-
rior. Amb espais així és molt 
fàcil desconnectar. 

allotjament 

TEXT D’ALBERTO LARRIBA

El més

L’Avinguda Sofía Hotel & Spa, 
situat a la vila marinera de Sitges, 
és tot un exemple de modernitat, 

funcionalitat i sostenibilitat 
mediambiental.

RECENTMENT  ha 
obert les seves por-
tes l’Avinguda So-
fía Hotel & Spa, un 

nou concepte d’establiment 
hoteler ubicat al costat del 
passeig marítim, les platges 
més populars i el casc antic 
de la vila marinera de Sitges. 
La seva proximitat a Barce-
lona –només 35 quilòmetres– 
el converteix en l’alternativa 
perfecta per a una escapada 
romàntica, en el punt de tro-
bada per a reunions i cele-
bracions, o en l’escenari ideal 
per disfrutar d’unes merescu-
des vacances.

Amb la seva imponent 
façana plena de vegetació, 
aquest quatre estrelles Supe-
rior és tot un exemple de mo-
dernitat, funcionalitat i sos-
tenibilitat. Les 77 espaioses 
habitacions de l’hotel brin-
den una confortable estada 
als hostes i recreen la història 
de la localitat incloent en la 
decoració panells lluminosos 
amb antigues postals marine-
res de Sitges.

La sostenibilitat constitueix 
una de les principals senyes 
d’identitat de l’Avinguda 
Sofía, les instal·lacions del 
qual vetllen per l’equilibri 
ambiental.  Aquest hotel 
disposa d’aixetes i sanitaris 
per estalviar aigua, sistemes 
d’il·luminació de baix con-
sum, plaques solars i aero-
generadors per aconseguir la 
màxima eficiència energèti-
ca, dispositius per garantir 
la qualitat de l’aire interior, 

‘eco-friendly’ 
d’Europa

Avinguda Sofía Hotel & Spa
De dalt a baix, imatge de 
l’impressionant flotarium 
d’aigua salada a la zona 
wellness; tractament a la 
cabina vip de l’spa; una de 
les confortables habitacions; 
i el Núvol Sky Bar, situat a la 
terrassa panoràmica de l’hotel.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.HOTELAVENIDASOFIA.COM

TERRASSA 
PANORÀMICA
La proposta gastronòmica 
de l’Avinguda Sofía Hotel 
& Spa és un altre dels atrac-
tius. A peu de carrer hi ha el 
restaurant Sensacions, en el 
qual es poden degustar plats 
típics de la cuina mediterrà-
nia. Encara que, sens dubte, 
la joia de la corona és la seva 
espectacular terrassa panorà-
mica de 360 graus, desde la 
qual es contemplen immi-
llorables vistes de Sitges. En 
aquesta talaia, envoltat de 
vegetació, piscina exterior i 
un modern mobiliari, el Nú-
vol Sky Bar, obert tot el dia, 
ofereix una cuidada selecció 
de tapes i plats, acompanyats 
de la millor música, així com 
d’una selecta carta de còctels 
i combinats.

_x
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ENVÀS DE LUXE II  Si hi ha un pro-
ducte autòcton en el qual Espanya 
arrasa, aquest és l’oli d’oliva. I si hi 
ha una referència coneguda per 
la seva qualitat fora de sèrie és 
el Real Gold de Real Vico Luxury 
Goods (180 euros). Aquest verge 
extra monovarietal (garriguenc) pro-
cedeix d’oliveres centenàries i lla-
vors protegides al Banc Mundial de 
Llavors, donada la seva escassetat. 
La seva producció està limitada a 
40.000 litres anuals i s’envasa sota 
comanda, perquè arribi al client 
amb la màxima frescor, en el seu 
envàs metal·litzat d’or amb vidres 
de Swarovski.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.ACEITEDEOLIVAREAL.COM

JAPOADDICTES II  Una carta senzi-
lla però ben executada i, sobretot, 
amb un producte de primera qua-
litat. Aquest és el plantejament de 
Minato, el nou restaurant japonès 
del port del Masnou. La tonyina, el 
salmó noruec, els peixos blancs del 
Mediterrani o la carn de wagyu són 
alguns dels seus plats forts, als quals 
s’ha de sumar el sukiyaki (fondue de 
carn, verdures i bolets), les vieires 
amb foie o les cloïsses al sake. I per 
als amants del sushi, 30 varietats, 
algunes amb productes no japone-
sos, com el de formatge blau o el 
de béicon.

MÉS INFORMACIÓ: 

WWW.MINATO.ES 

gastronomia

JOIES COMESTIBLES II  Diuen els 
entesos que, en funció del seu color, 
les flors poden relaxar, incitar a la 
creativitat o motivar una nit de passió. 
Però a més de ser un element deco-
ratiu amb bones vibracions, les flors 
també es mengen, com fa temps que 
prediquen alguns cuiners, els quals 
encoratgen al seu ús gastronòmic des 
de les seves respectives cuines. Però, 
¿on es poden aconseguir? I, ¿com 
s’han de fer servir? 

L’empresa Flores en la Mesa, amb 
seu a Saragossa, s’ha proposat acos-
tar aquest deliciós element natural als 
restauradors i els consumidors finals. 
Aquesta companyia comercialitza 
no només flors fresques comestibles  
–com el clavell de moro, la rosa, la 
violeta, la begònia o el pensament–, 
sinó també flors cristal·litzades (el 
preu de la caixa amb sis unitats és de 
16,60 euros). 

La bellesa d’aquestes flors –que ells 
mateixos cultiven– es preserva intacta 
gràcies a un procés artesanal per 
mitjà del qual se’ls aplica una mescla 
de clara d’ou pasteuritzada, gelatina, 
aromes naturals i sucre.

La seva originalitat –només exis-
teixen dues empreses que facin una 
cosa similar al món, totes dues als 
Estats Units– s’ha vist reconeguda amb 
diversos guardons, com per exemple 
el premi Producte Gourmet més inno-
vador de l’any a la Fira Internacional 
Gourmet 2013. Més recentment, en 
l’última edició de l’Excellence Fair de 
Barcelona (www.excellencefair.com) 
també va ser un dels articles més 
sorprenents. Un recurs que aporta 
color, textura i, en definitiva, noves 
sensacions a qualsevol plat.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.FLORESENLAMESA.COM

LES FLORS SALTEN DEL  
GERRO A LA TAULA

TEXT D’ ALBERTO GONZÁLEZ

No només 
per Nadal

Cacau ‘in
crescendo’

FETES A MÀ II  Casa Graupera fa 118 
anys que elabora neules i lluita per 
la desestacionalització d’aquest deli-
ciós producte. La seva última nove-
tat són les neules salades Newla, 
en les seves quatre varietats: all i 
julivert, ceba de Figueres, parmesà i 
olivada. Són més petites que les tra-
dicionals neules i ideals per degus-
tar amb qualsevol còctel. Han estat 
llançades fa pocs dies i poden com-
prar-se en alguns comerços, com la 
xarcuteria Subirats (Barcelona) o La 
Noucentista (Girona). El seu preu és 
d’aproximadament 6 euros.

MÉS INFORMACIÓ: 

WWW.CASAGRAUPERA.COM

MENYS ALCOHOL II  Per als fans de 
Baileys, la marca que el 1970 va revo-
lucionar  el mercat amb la crema de 
whisky irlandès, ara els sorprèn amb 
el llançament de Baileys Chocolat 
Luxe (16,99 euros) amb una selecta 
combinació d’ingredients que inclou 
vainilla de Madagascar i xocolata 
belga (30 grams per ampolla). Per 
a la seva creació, el mestre Anthony 
Wilson va viatjar a través de tres 
continents durant tres anys i va tas-
tar personalment més de 200 varie-
tats de xocolata fins a trobar el que 
millor encaixaria en aquesta fusió 
mai abans vista. 

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.BAILEYS.COM 

Paladars fins i pràctics
‘DELIKATESSEN’ II  Programes televisius com Master Chef o Pesadilla en la 
cocina demostren com, amb il·lusió i creativitat, qualsevol pot convertir-se en 
un gran cuiner. I una bona eina per aconseguir-ho són les botigues on line de 
venda de productes gurmet. L’última a néixer és Dreams and Food, que recull 
des de conserves a salses, amaniments, espècies o robots de cuina. En un 
termini màxim de 48 hores el client rep a casa la seva comanda, que bé podria 
incloure aquests preparats de Querida Carmen (www.queridacarmen.com). 
Es tracta de llaunes per elaborar dues o tres racions de diferents especialitats 
d’arrossos, risottos o fideuaes, 100% naturals, baixos en sal i sense colorants ni 
conservants (17,45 euros cada llauna).

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.DREAMSANDFOOD.ES
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celler

La DO Catalunya organitza 
tastos en teatres i maridatges 

de les seves referències 
vinícoles amb lectures  
dramatitzades al Lliure.

El vi 
també    
actua

TEXT D’ EDUARD PALOMARES

UN BON vi té la ca-
paci tat  d ’afegir 
un toc de màgia 
a  l ’ambient ,  de 

treure a la llum nous matisos 
i multiplicar els efectes senso-
rials del moment. Un encertat 
maridatge permet ressaltar 
els punts forts d’una recepta i 
portar-la a un altre nivell. Però 
això no només passa a nivell 
gastronòmic. La iniciativa La 
DO Catalunya surt a escena 
permet comprovar com un text 
teatral adquireix un nou sentit 
quan entra en harmonia amb 
una referència vinícola amb 
la qual sintonitza a diversos 
nivells. 

La segona edició d’aquesta 
campanya pensada per pro-
mocionar els vins inscrits en 
aquesta denominació d’origen, 
que abraça els territoris viníco-
les històrics de tot Catalunya, 
proposa un altre cop el cicle 
Tasta Catalunya al Lliure, 
que tindrà lloc tant a la seu 
de Montjuïc com també a la 
de Gràcia. L’objectiu és tas-
tar tres vins combinats amb la 
lectura dramatitzada de tres 
fragments teatrals, interpre-
tats per l’actor i director Jordi 
Oriol. “El vi forma part de la 
nostra cultura, així que és ben 
natural barrejar-lo amb altres 
expressions culturals per crear 
moments únics, amb una at-
mosfera agradable i creativa”, 
explica Sole G. Insua, que és 
el responsable de comunica-
ció de la DO i organitzadora 
d’aquestes sessions.

EMOCIONS. El maridatge fun-
ciona en base a diferents as-
pectes, com pot ser la sintonia 
entre el celler i l’autor teatral, 
les emocions que desperten el 

AGUSTÍ TORELLÓ 
MATA II La col·lecció 
Terrers es basa en els 
diversos terrenys exis-
tents al Penedès i en 
l’intent de treure’n la 
màxima expressivitat. El 
Subirat Parent, elaborat 
amb la varietat homò-
nima (també coneguda 
com a malvasia), neix a 
la serralada prelitoral. 
Un vi jove i afruitat, però 
estructurat i amb volum. 
8,60 euros.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.AGUSTITORELLOMATA.COM

JEAN LEON II Amb el vi 
Edició Especial 50 Ani-
versari, de producció 
limitada i elaborat amb 
les vinyes més velles de 
la finca, el celler celebra 
mig segle de vida. Fruit 
d’un cupatge de caber-
net sauvignon, cabernet 
franc i merlot, reflecteix 
el caràcter enèrgic del 
seu fundador i la singu-
laritat del Penedès. La 
tirada és de 1.963 am-
polles. 63 euros.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.JEANLEON.COM

LAFOU II El celler de la 
Terra Alta busca treure 
el màxim partit de la 
garnatxa, varietat amb 
la qual busca reflectir 
la identitat i la profun-
ditat del territori. Prova 
d’això és el Lafou de 
Batea, un negre que 
combina aquesta varie-
tat de raïm amb petites 
aportacions de sirà i 
cabernet sauvignon. En 
boca ofereix vivacitat i 
equilibri entre frescor i 
dolçor. 36 euros.

MÉS INFORMACIÓ:  

WWW.LAFOU.CAT

Un blanc de 
terra endins

50 anys de 
energia i vitalitat

La identitat 
de la garnatxa 

DEGUSTACIÓ

vi i l’obra, la complexitat que 
comparteixen… “Un exem-
ple clar pot ser la combinació 
d’un blanc aromàtic i fresc com 
el Viña Esmeralda de Tor- 
res amb el fragment de Terra 
Baixa d’Àngel Guimerà que 
tracta sobre el Manelic enamo-
rat. El vi destaca la ingenuïtat, 
la innocència, la sensualitat del 
primer amor…”, detalla. La 
pròxima cita prevista és per 
al 14 de novembre, si bé el 25 
d’octubre tindrà lloc una de les 
novetats d’aquest any: tertúlies 
maridatges al voltant d’obres 
en cartell. En aquest cas es-
tarà dedicada a À La ville de... 
Barcelona.

La campanya La DO Catalu-
nya surt a escena té una altra 
de les seves bases al Teatre 
Nacional de Catalunya. Des-
prés d’una estrena, s’ofereix 
un tast de diversos vins de la 
denominació d’origen, acom-
panyats de les explicacions 
d’un sommelier, com va passar 
dijous passat després de Terra 
de ningú. 

SENSE POR. També hi haurà 
tastos al Teatre Tantaranta-
na, dedicats a obres de petit 
format i una orientació més 
alternativa. “Això ens per-
met arribar a un públic jove 
que normalment no aniria a 
una degustació. Volem que 
perdin la por, trencar aquesta 
sensació de llunyania i ser una 
porta d’entrada. Al capdavall, 
el millor vi sempre és el que 
més t’agrada”, comenta Sole 
G. Insua. Tot per deixar ben 
clar que els vins catalans, igual 
que una bona interpretació, 
són dignes d’aplaudiment. Més 
informació a la pàgina web  
www.do-catalunya.com. _x
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l’observador i hi influeix el gènere, la 
nacionalitat, l’edat o la formació”. 

No obstant, i deixant de banda les 
preferències personals, sembla que 
alguns colors sí que provoquen cer-
tes sensacions de forma recurrent. 
En això es basen els decoradors per 
recomanar, per exemple, pintar les 
habitacions de descans en verd o rosa, 
els espais de treball en blau; o optar 
pel groc i el vermell en espais on hagi 
d’estimular-se la creativitat.

Portat al terreny comercial, el color 
es converteix en una potent eina. Té 
una importància vital en moda, dis-
seny, luxe, cosmètica i automòbil, així 
com en campanyes polítiques, en el 
sector farmacèutic o en l’alimentació 

de gran consum.
“Tota marca va vinculada 
a un codi cromàtic. Quan 

aconsegueix ser iden-
tificada mitjançant 

aquell codi adqui-
reix una força molt 
gran de cara al 
consumidor, per-
què l’aproxima 
als seus valors, a 
la seva manera 
de pensar, a la se-
va projecció o les 
seves necessitats. 
En aquest sentit, 

el factor fisiològic 
del color és clau”, 

reflexiona Clàudia 
Valsells. “El vermell fa 

pujar la pressió sanguínia; 
el blau l’abaixa; el groc ex-

cita el metabolisme; i el verd 
afavoreix la concentració”, su-

bratlla.

E F E C T E S  O R G À N I C S .  E l  1 9 8 1 
l’investigador Rikard Küller va publi-
car els resultats d’un experiment se-
gons el qual un grup compost per sis 

homes i sis dones estaven durant 
tres hores en dues habitacions. 
Totes dues tenien un disseny 

color, en plena traducció al castellà del 
llibre electrònic Color Secrets Unloc-
ked, de Lori Sawaya.

PER A GUSTOS... ¿Quin és el teu color 
favorit? Aquesta pregunta tòpica té 
ara una justificació científica, ja que 
no a tots ens produeixen les mateixes 
emocions els mateixos colors, segons 
un experiment realitzat l’any passat en 
vuit països, en el qual van participar 
223 persones de diferents sexes, edats i 
professions. Per a Rafael Huertas, pro-
fessor de la Universitat de Granada, un 
dels centres involucrats en l’estudi, “el 
gust o el rebuig cap als colors depèn 
del context i l’experiència prèvia de 

Deia el cantant Loquillo a El 
hombre de negro que tenia 
raons per vestir així. Era un 
profund pesar per la iniqui-

tat humana el que, segons sembla, mo-
tivava el seu dol. Per la mateixa regla 
de tres, hi ha qui vesteix colors vius  
com a reflex d’un bon estat anímic, 
quan no per atraure el positivisme. El 
que és segur és que el color interpel·la 
la psicologia humana, condicionat pel 
context cultural i ideològic de cada 
individu. D’aquí que “es converteixi 
en un factor subjectiu”, com explica 
Clàudia Valsells, assessora cromàtica 
i prescriptora de colors en àrees com 
el branding, el packaging, el disseny 
d’interiors o l’arquitectura (www.clau-
diacolor.com).

A més, “cada cultura nomena els 
seus colors d’una manera dife-
rent i mai coincideixen”, afirma 
l’escriptor Félix de Azúa en el 
seu Diccionario de las artes. El 
mateix negre que per a Loqui-
llo encarnava el dol, “és un 
to positiu a l’Àfrica, ja que 
simbolitza núvols i pluja 
en terres àrides. I el blanc, 
el color més popular als 
Estats Units, està re-
lacionat amb la 
mort en moltes 
cultures asiàti-
ques”, puntua-
litza Valsells. 
Isabel de Yza-
guirre (www.laco-
lorista.com) posa un 
altre exemple: “El 
vermell, que per a 
nosaltres representa 
la passió i l’erotisme, 
és el color dels ves-
tits de les núvies xi-
neses o índies, com 
a símbol de prosperitat 
matrimonial. Per això, la indústria ha 
d’estudiar bé el mercat al qual es di-
rigeix, per no emetre missatges equí-
vocs”, sentencia aquesta estudiosa del 
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matisos

Només és la impressió que produeixen a la retina els raigs de llum 
reflectits i absorbits per un objecte. És curiós que una cosa inexistent 

tingui tants efectes fisiològics i psicològics sobre les persones.

TEXT D’ ALBERTO GONZÁLEZ

Una arma 
anomenada color

USOS MÈDICS I COMERCIALS agradable, però diferien en complexi-
tat i unitat visual: una habitació era 
grisa i asèptica; l’altra, acolorida i amb 
elements variats. Els encefalogrames 
als quals van ser sotmesos van reve-
lar que els subjectes experimentaven 
menys control emocional i un descens 
del ritme cardíac a l’habitació que es-
tava acolorida. 

La teoria ratificava els resultats 
d’altres estudis anteriors, com el pu-
blicat pel psiquiatre i neuropsicòleg 
alemany Kurt Goldstein el 1942, que 
afirmava que, davant la presència del 
color vermell, els seus pacients amb 
Parkinson semblaven empitjorar, men-
tre que els tons verds els ajudaven. 

Aquest i altres treballs científics 
conviden a estudiar els colors amb els 
quals són decorats determinats espais, 
com ara escoles, oficines o comerços. 
No diguem els hospitals on, tal com 
explica Frank H. Mahnke a Color 
and Light, seria recomanable fugir del 
blanc. Malgrat ser aquesta la tonalitat 
més utilitzada en els centres de salut és 
desaconsellable i estèril des del punt 
de vista psicològic per a la recupera-
ció dels pacients. Mentre que aquest és 
un camp encara per explorar al nostre 

país, la visió terapèutica del color està 
a l’ordre del dia en els centres de salut 
nord-americans (sobretot als hospitals 
infantils) .

‘COLOUR HUNTERS’. Són moltes les 
institucions o associacions del color 
que existeixen a nivell internacional 
(bàsicament al nord d’Europa i als 
Estats Units), com per exemple The 
Color Association of the United Sta-
tes, Color Marketing Group, Pantone 
o Global Color. Estan constituïdes 
per professionals que es dediquen ex-
clusivament a fer previsions de color 
per a cada sector i temporada. “El 
més actiu probablement sigui l’àmbit 
de la moda, per al qual es fan quatre 
pronòstics de color a l’any, dues tem-
porades vista. En altres sectors, com el 
de l’automòbil, la previsió de tendèn-
cies de color és anual. I en el disseny 
d’interiors, bianual”, explica Valsells. 
“Unes alimenten les altres. D’aquí que 
quan arriben al consumidor final ens 
faci la sensació que tot respira el ma-
teix aire”, observa l’especialista.

Per establir les seves prediccions, 
aquests colour hunters realitzen un ri-
gorós treball d’anàlisi i debat, on inter-
venen no només aspectes estètics, sinó 
també sociològics, polítics, econòmics 
o conjunturals: “La crisi o les revoltes 
socials són factors que, sens dubte, in-
flueixen en les tendències de color”, 
assegura Yzaguirre. D’acord amb això, 
el futur pinta negre. 

SEGONS LES PREVISIONS 

DELS ESPECIALISTES, EL BLAU 

VE MOLT EN LES PRÒXIMES 

COL·LECCIONS DE MODA

_x



el Periódico_exclusive I 34

 

negoci

La nostra meta és ser 
útils a la societat

reptes afronta la companyia en aquest 
àmbit?
Bayer és una empresa d’inventors que 
aposta per la investigació i la innova-
ció. Les innovacions resulten impres-
cindibles per al futur de l’empresa. 
Per aquesta raó, invertim significati-
vament en R+D+i mantenim el pres-
supost rècord de 3.200 milions d’euros 
durant el present exercici. Avui dia,  
Bayer compta amb 13.000 inves-
tigadors a tot el món la feina dels 
quals ha permès registrar més de 600 
sol·licituds de patent el 2012. Mit-
jançant els nostres continus esforços 
en investigació i desenvolupament, 
així com una gamma de productes i 
serveis orientats al client volem aug-
mentar de forma duradora el valor de 
l’empresa en els camps de les nostres 
competències bàsiques.

A través de la nostra estratègia vo-
lem assegurar alimentació suficient 
mentre les superfícies cultivables es 
mantenen o, fins i tot, es redueixen.  
A més, el constant increment de 
l’esperança de vida amb el consegüent 
augment en la incidència de malalties 
degeneratives planteja nous reptes per 
al sector de la sanitat.

Finalment, volem garantir el submi-
nistrament d’energia i matèries prime-
res, reduint al mateix temps l’impacte 
mediambiental, cosa que exigeix un 
ús més sostenible dels recursos na-
turals. En definitiva, intentem trobar 
solucions per a un futur millor en con-
sonància amb la nostra declaració de 
principis: Bayer: Sicence For A Better 
Life.  

Bayer manté un ferm compromís amb 
la societat que es reflecteix en cada 
una de les seves actuacions.    
En efecte. A través de la nostra estra-
tègia ens orientem a les grans tendèn-
cies que està experimentant el planeta. 
Una de les més grans és el creixement 
de la població mundial i la consegüent 
agudització d’altres factors importants 
com la disponibilitat d’aliments sufi-
cients, l’accés a l’atenció sanitària i la 
protecció del medi ambient i el clima.  

¿Quin pes específic té Espanya en 
l’estratègia global del Grup Bayer?
A Espanya, la innovació també és l’eix 
fonamental que ha marcat i marca la 
trajectòria de la companyia i li ha per-
mès consolidar-se en el mercat. Amb 
114 anys d’història i prop de 2.160 
treballadors, Bayer compta en aquest 
país amb nou centres de treball distri-
buïts per tot el territori entre oficines, 
fàbriques i centres de R+D. El difícil 
entorn econòmic actual i les mesures 
legislatives en matèria de salut han 
afectat els resultats de la compan-
yia a la Península Ibèrica. Tot i així,  
Bayer segueix apostant per Espanya 
com a país clau dins de la seva estra-
tègia global, tant pel seu mercat com 
per la seva forta presència industrial, 
amb fàbriques de cada una de les se-
ves tres divisions, a Astúries, Madrid, 
Tarragona i València.

Bayer basa el seu èxit en la innovació, l’adaptació a l’entorn, 
la internacionalització i la sostenibilitat

  TEXT D’ ALBERTO LARRIBA

El 1863 molt pocs podien imaginar que 
una petita fàbrica de colorants arriba-
ria a ser una de les companyies més 
importants del planeta. Avui, el gegant 
de la indústria farmacèutica mundial 
dóna feina a 110.500 treballadors, té 
un volum de negoci anual de gairebé 
40.000 milions d’euros i ofereix una 
gamma de productes que van des de 
medicaments i aparells de diagnòstic 
mèdic a insecticides i fertilitzants.
   
Bayer ha complert 150 anys. ¿Com 
han celebrat aquesta gran efemèride?
Bayer Iberia s’ha unit a les accions de 
celebració del 150 aniversari del grup 
que s’han portat a terme a nivell mun-
dial. Per exemple, vam celebrar un 
dia especial per a tots els treballadors 
amb el fi de reconèixer la seva feina en 
un entorn tan complicat com l’actual. 
A més, Bayer va realitzar diferents 
activitats en l’àrea de la responsabi-
litat social corporativa a través de la 
col·laboració i finançament de 150 pro-
jectes a tot el món. Una de les accions 
més espectaculars va ser l’exposició 

itinerant (mostra els avenços desen-
volupats per la companyia en matèria 
de salut, agricultura i de materials d’alt 
rendiment) que va passar per més de 
30 seus de Bayer al món, entre elles 
Barcelona. Finalment, un zepelí de 
Bayer va sobrevolar Barcelona, a més 
de moltes altres ciutats dels cinc con-
tinents. 

¿Quins són els pilars que han fona-
mentat l’èxit del grup?
Les característiques que han assegu-
rat l’evolució i l’èxit de Bayer són la 
innovació, el canvi constant, la inter-
nacionalització i la sostenibilitat. Com 
a empresa d’inventors, la nostra meta 
és ser útils a la societat i contribuir a 
millorar la qualitat de vida amb els 
nostres productes i serveis. En aquests 
150 anys, Bayer ha mantingut una tra-
jectòria d’èxits gràcies a la seva cons-
tant adaptació a les circumstàncies de 
l’entorn reinventant-se contínuament. 
Des de la seva fundació, Bayer ha es-
tat present en el mercat mundial i en 
l’actualitat, està en gairebé tots els 

països del món. La companyia, a més, 
s’adhereix als principis del desenvo-
lupament sostenible, així com als del 
civisme empresarial, tant social com 
ètic. L’activitat de Bayer està unida a 
la responsabilitat de treballar en bene-
fici de l’ésser humà, de comprometre’s 
socialment i de prestar una contribució 
constant a un desenvolupament dura-
dor i ecològic.

La invenció de l’aspirina (1899)va 
marcar una fita en la trajectòria de la 
companyia. No obstant, Bayer treballa 
en diferents línies d’investigació.  
Actualment som l’únic grup quimico-
farmacèutic amb competències en els 
àmbits de la salut (Bayer Healthcare), 
l’agricultura (Bayer CropScience) i els 
materials d’altes prestacions (Bayer 
MaterialScience) i amb alt potencial 
innovador. Tenir un negoci tan diver-
sificat també ens ajuda a diversificar 
riscos.

La innovació és una de les senyes 
d’identitat de Bayer. ¿Quins nous _x

Rainer Krause
CONSELLER DELEGAT DE BAYER
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