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Hechos alternativos
Donald Trump ha acusado a Obama de haber espiado sus conversaciones telefónicas, afirmación sin pruebas que ha adornado calificándole de «mala persona o enfermo». Es la primera vez que un presidente critica así a un antecesor.
Claro que desde que su portavoz Conway habló de «hechos alternativos», que es como llamó a las mentiras, nada puede extrañar sobre
Trump y sus colaboradores.
¿Quién puede decir que no es cierta la acusación a Obama si se presenta como un «hecho alternativo»?
La marca británica de desodorantes y geles Dove se ha reído de este proceder con un anuncio de dos páginas que contiene «hechos alternativos» sobre su último producto. Esta publicidad, colocada en diversos periódicos británicos, bromea con que su nuevo desodorante
«aumenta en 40 puntos tu cociente intelectual», «sabe escucharte» y
«mejora tu señal Wi-Fi».
¿Que no es cierto? ¡Hechos alternativos!
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A Reus enganxen Roger Morelló Violoncel·lista
Roger Morelló
(Reus, 1993), amb
el seu violoncel.
FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Fitxa personal
Ara cursa el segon any del
màster a la Hochschule für
Musikund Tanz Köln
d’Alemanya amb una beca
de la Fundació Humboldt.
perquè això canviï, aquí s’ha de
treballar des de la base, s’ha de
començar pels infants. Si no
coneixen la música, no l’exploraran. Fins i tot, anar a escoltar
concerts sovint és bo per a la
ment i per a l’ànima. Jo abans
de començar els concerts, sempre dono gràcies per l’oportunitat d’oferir música al públic.

‘La música clàssica també
és divertida i molt extensa’
El reusenc va marxar cap a Alemanya per esdevenir concertista. Diu que
s’ha de trencar amb el coneixement superficial de la música i explorar-la
CRISTINA VALLS

-Vol esdevenir concertista i
va marxar cap a Alemanya
per fer realitat el seu somni.
- Des de sempre havia sabut
que la música era el meu motor
a la vida. Després d’iniciar els
meus estudis musicals a l’acadèmia reusenca –Xilòfon–,
continuar-los a l’Escola Municipal de Música de Salou, al
Conservatori Professional de
Música de Vila-seca i cursar el
Grau Superior a Musikene al
País Basc, estic realitzant el segon any de màster amb Maria
Kliegel a la Hochschule für Mu-

sik und Tanz Köln d’Alemanya.
Enguany he aconseguit una beca de la Fundació Humboldt. És
una distinció a la qual opten espanyols que estudien a Alemanya i aglutina més branques a
banda de la música, com ara les
ciències. Ara estic duent a terme diversos concerts i resto a
l’espera que em convidin a tocar a un festival de música de
cambra als Estats Units.
- Què en diu, de la seva estada
a Alemanya. És diferent?
- Sí, allà la cultura es valora
molt més. Està clar que perquè
hi hagi cultura cal invertir di-

- Hi ha molt per canviar...
- S’ha de fer entendre a tothom
que la música clàssica no és només Mozart, per exemple. Hi ha
estils per a tots els gustos. Crec
que aquest gènere hauria de tenir molta més rellevància, perquè se’l conegui i se’n pugui
gaudir. Les coses es comencen
a canviar des de les escoles,
perquè són el punt de partida.
Allà també s’ofereix l’oportunitat d’escoltar actuacions.

ners, i aquí molts cops es pensa
que invertir en aquesta és llençar diners. Però ans al contrari:
suposa crear una bona base cultural a la societat. Quan vaig arribar a Alemanya, vaig viure un
seguit de canvis. L’idioma, evidentment, va ser un dels més

forts. La música allà es troba
molt més arrelada que no pas
aquí. Això no només passa amb
la música, sinó també amb els
valors que es respiren. Cada vegada hi ha més espanyols fent
música fora del seu lloc de naixement. Els talents marxen per
manca d’oportunitats.

- Bona pensada.
- Fa poc, amb la professora Kliegel vam muntar un concert
per a infants i adults on ella
narrava contes mentre afegíem
música clàssica i ho vam passar
molt bé. I és que la música clàssica també és divertida i molt
extensa. La gent coneix potser
la seva part més superficial i és
una llàstima.

‘Anar a concerts
més sovint és bo
per a la ment i per a
l’ànima. La música
s’ha d’estimar’

- Complementa habilitats,
doncs, el seu coneixement?
- Quan toques un instrument
els dos lòbuls del cervell treballen alhora. I és que tenir unes
nocions et fa més sensible, intel·ligent i organitzat. T’aporta
molt el seu estudi i crec que

- Què faria sense música?
- No ho sé. D’adolescent també
vaig complementar la música
amb el bàsquet, però vaig haver
de triar. Ambdues pràctiques
requerien sacrifici. En part tot
ha estat gràcies als pares i el seu
suport.

