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La donació de sang,
als edificis emblemàtics

L’oli d’ol
a comba

La Pedrera, el recinte històric de Sant Pau, el
Palau de la Música i la Biblioteca de Catalunya es convertiran en espais de donació per
remuntar les reserves abans de l’estiu. Es
tracta de la campanya Aquest estiu et mereixes un monument, que busca reconèixer la
contribució de les persones que donen sang.
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drà valor,
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de la restauració hi va arribar per
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BARCELONA
EXPOSICIÓ

nio Morcillo narra en clau de tragicomèdia la relació d’un
ant de seguretat amb un viatger que es presenta amb bitllet i
etes amb la intenció de volar a Bangkok, a un aeroport
truït i abandonat en algun lloc d’Espanya.

s 21:00 h.Ragazzo. De . Fins al 28
y, Dg. a les 19:00 h. Dv., ds. i dj. a
00 h.

4 ■ Església 4-6. 2051, una codistòpica. D’. Dir.: Iván F. Mula.
Carlos Armengol, Alba Rubio i
Mula. Fins al 27 de juny, Ds. a les
h.Donde el viento hace buñuelos,
des Vargas. Dir.: Sergio Naranjo.
athalia Paolini i Noèlia Lleixà. Fins
e juny, Dg. a les 21:00 h.El joc en
Dir.: Carles Casas. Amb Patricia
i Mateu Bauçà. Fins al 5 de juliol,
es 18:00 h.La nit ens atrapa. D’.
an Ramon Gironès. Amb Kedar
udit Garcia, Verònica Bas, Begoña
a, Aroa i Joan Ramon Gironès.
4 de juliol, Ds. a les 18:00 h.

trium ■ Consell de Cent, 435. La
de Jaume Viñas. Dir.: David MaAmb Aïda Bellet, Boris Cartes,
Escalé, Oriol Guillem, Marc Joy,
Maqueda, Marina Mulet, Núria
ntes i Joana Sureda. Fins al 5 de
Dg. a les 19:00 h. Tots els dies exg. i dl. a les 21:00 h.

ènix ■ C. de Riereta 31. El càsting.
b Julie Boucher, Fanny Giraud, Didish i Marta Renyer. Fins al 5 de
De dv. a dg. a les 21:00 h.Excèntic
t. De . Fins al 23 de juliol, Dj. a les
h.Flamenco. De . Dl. a les 21:00
g it! De . Fins al 14 de juliol, Dt.
0:30 h.Una carretada de contes.
: La Guilla Teatre.. Amb Meritxell
i Pere Farran. Fins al 28 de juny,
. a les 17:00 h.

Muntaner ■ Muntaner, 4. En tu
D’. Amb Luis Pardo. Dg. a les
h. Dv., ds. i dj. a les 22:45 h.En
rtito los cuatro. D’. Dir.: Carlos
. Amb María Viñas, Manuel Ruíz,
amela” i Carlos Murias. Fins al
juny, Dg. a les 18:30 h. Dv. i ds.
20:30 h.Neus Català. Un cel de
de Carme Martí. Dir.: Rafael Dumb Mercè Arànega. Fins al 26 de
Dg. a les 19:00 h. Dv., ds., dc. i dj.
:00 h.

Apolo ■ Paral·lel, 59. Patas
de David Fernández. Dir.: David
dez. Amb David Fernández. Fins
e juny, Dv. a les 23:00 h.

Borràs ■ Urquinaona, 9. Berto
o sigue con nosotros, de Berto
o i Rafel Barceló. Dir.: Berto RoMiquel Company. Fins al 26 de
v. a les 22:45 h.Faemino y CanDe . Fins al 5 de juliol, Dg. a les
h. Tots els dies excepte dg. i dl. a
00 h.

Condal ■ Paral·lel, 91. Fresh coEl club de la comedia. De . Fins
e juny, Dg. a les 19:00 h. Dv. i ds.
:00 h.Fresh comedy: Se ha escrin crimen (lo sabemos, está mal
do). De . Fins al 12 de juliol, Dg. a
00 h. Dv., ds. i dj. a les 21:00 h.

del Raval ■ Sant Antoni Abat,
sombras de Andreu. D’. Dir.: Anasanova. Amb Andreu Casanova i
Gutiérrez. Dg. a les 21:00 h.Màgia
D’. Dir.: Borja Rabanal. Amb
Márquez, Raphael Capri, Eva la
Inquieta, Pablo Superstar, Branvana, i Cia. Mag Edgard. Ds. a les
.Por el c*** te la impro. D’. Dir.:
Casanova. Amb Andreu Casanoío Gutierrez, Roberto David Garanu Guerrero. Fins al 27 de juny,
es 23:59 h.SonRisas a la carta,
t Boira. Dir.: Albert Boira. Amb
Boira. Fins al 27 de juny, Ds. a les
h. Dv. a les 23:00 h.
Gaudí Barcelona ■ Sant Antoni

Maria Claret, 120. Jorge Drexler en concierto. De . Dg. 28 de juny a les 20:15
h.L’any dels 30, de Lara Díez. Dir.: Lara
Díez. Amb Bàrbara Roig, Dani Ledesma, Fancesca Vadell, Ivan Padilla, Cel
Campos i Ramon Bonvehí. Fins al 28 de
juny, Dg. a les 18:00 h. Dv., ds. i dj. a les
20:00 h.
Teatre Lliure: Gràcia ■ Montseny,
47. Marat/Sade, de Peter Weiss. Dir.:
Ricardo Iniesta. Amb Jerónimo Arenal,
Manuel Asensio, Joaquín Galán, Carmen
Gallardo, Silvia Garzón, Lidia Mauduit,
María Sanz, Raúl Sirio i Raúl Vera. Fins
al 19 de juliol, De dv. a dg. a les 20:30 h.
Teatre Nacional de Catalunya ■ Pl. de
les Arts, 1. El carrer Franklin, de Lluïsa
Cunillé. Dir.: Josep Maria Miró. Amb Xavier Albertí, Montse Esteve, Oriol Genís,
Lina Lambert i Xavier Pujolràs. Fins al
19 de juliol, Dg. a les 18:00 h. Dv., ds. i
dj. a les 20:00 h.L’hort de les oliveres,
de Narcís Comadira. Dir.: Xavier Albertí.
Amb Mercè Arànega, Carles Canut, Antoni Comas, Rubèn de Eguía, Ricard Farré, Oriol Genís, Robert Gonzalez, Marta
Ossó, Mont Plans i Aina Sánchez. Fins al
28 de juny, Dg. a les 18:00 h. Dv., ds., dc.
i dj. a les 20:00 h.
Teatre Poliorama ■ La Rambla, 115. El
discurso del Rey. D’. Dir.: Magüi Mira.
Amb Adrián Lastra, Ana Villa, Roberto
Álvarez, Gabriel Garbisu, Lola Marceli
i Ángel Savín. Fins al 19 de juliol, Ds. i
dg. a les 18:00 h. Dv., ds., dc. i dj. a les
21:00 h.
Teatre Romea ■ Hospital, 51. El crim
de la germana Bel, de Frank Marcus.
Dir.: Rafael Calatayud. Amb Anna Casas,
María José Peris, Teresa Vallicrosa i Mamen García. Fins al 28 de juny, Ds. a les
21:00 h. Ds. i dg. a les 18:30 h. Dv. i dj.
a les 20:30 h.
Teatre Tantarantana ■ Flors, 22. iMe,
de Roc Esquius. Dir.: Roc Esquius. Amb
Isidre Montserrat, Mireia Pàmies, Núria
Deulofeu i Bernat Mestre. Fins al 19 de
juliol, Dg. a les 19:00 h. Dv., ds., dc. i dj.
a les 21:00 h.
Teatre Tívoli ■ Casp. 8. Bombollavà.
D’. Fins al 26 de juliol, Dg. a les 19:00 h.
Ds. a les 18:30 h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i
dj. a les 20:30 h.
Versus Teatre ■ Castillejos, 179. Mi relación con la comida, d’Angélica Liddell.
Amb Esperanza Pedreño. Fins al 28 de
juny, Dg. a les 18:00 h. Dv., ds., dc. i dj. a
les 20:30 h.Páginas arrancadas del diario de P, d’Ignacio del Moral. Dir.: Estela
Fernández. Amb Carla de Otero i Estela
Fernández. Fins al 28 de juny, Dg. a les
20:30 h. Dv. i ds. a les 22:30 h.

Granollers
Teatre Ponent ■ Ponent 60. Assaig
general, de Josep Escobar. Amb Companyia Gat Fort de Cànoves. Fins al 5
de juliol, Dg. a les 19:00 h.Avui hi som.
De . Fins al 23 de juliol, Dj. a les 21:00
h.In Memoriam. D’. Dir.: David Marín.
Amb Mar Arias, Albert Salazar, Joana
Castellano, Laura de Sousa, Paula Segura, Paula Castellsagué, Julia Calzada,
Elisabet Capdevila, Maria Cabrera, Mar
Alfonso i Abel Degà. Fins al 30 de juny,
Dt. a les 21:00 h.

Sta. Coloma de G.
Teatre Sagarra ■ Lluís Companys 27.
Trendingtronching: Leo Harlem & Sr.
Corrales. De . Ds. 27 de juny a les 21:00
h.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

La sociòloga Marina Subirats ■ ANDREU PUIG

La mirada
de Marina Subirats
BARCELONA

19.00 ENTREVISTA

La sociòloga Marina Subirats és entrevistada per
M. Àngels Cabré –escriptora i directora de l’Observatori Cultural de Gènere– a la sala Oriol Bohigas de
l’Ateneu Barcelonès, dins el cicle Amb ulls de dona.

BARCELONA

18.00 CINEMA
Fire! A la Fnac Triangle
es parla dels vint anys del
festival Fire!, la Mostra
Internacional de Cinema
Gai i Lesbià, i proposa la
taula rodona Joves, descoberta de l’homosexualitat i l’homofòbia” i la projecció de de la pel·lícula
Get real, de Simon Shore.

BARCELONA

18.30 PRESENTACIÓ
‘La canción artística
argentina: Irma Urteaga, canciones para voz
y piano’. A la Sala de la
Caritat de la Biblioteca de
Catalunya es presentarà
el llibre La canción artística argentina: Irma Urteaga, canciones para
voz y piano, publicat per
Mundo Arts Publications i
editat per Patricia Caicedo. Aquesta publicació
sorgeix en el si del Barcelona Festival of Song, del
qual en l’onzena edició,
enguany, la Biblioteca de
Catalunya torna a ser seu
de bona part dels concerts programats. El festival té com a missió contribuir a la investigació, preservació i difusió del repertori vocal i dels compositors llatinoamericans i
ibèrics. Aquest 2015 el
festival dóna veu a la dona
compositora, i d’aquesta
manera vol contribuir a

El cartell del festival ■ FESTIVAL TALENT

Una nova jornada
del festival Talent
BARCELONA
MÚSICA

La sala Omega Morente (des de les 10.30 h)
i La Nau (des de les 19.00 h) són els escenaris
d’una nova jornada gratuïta del festival Talent,
amb els joves valors del Taller de Músics.

donar visibilitat a la seva
important aportació i treball creatiu en el món musical. Com a part d’aquest
tribut neix aquest llibre,
que recull les cançons per
a veu i piano de la compositora Irma Urteaga, dona
que ha dedicat la seva vida a la música i que s’ha
desenvolupat de manera
brillant com a compositora i pedagoga en l’àmbit
musical argentí. Intervindran en l’acte Patricia
Caicedo i Carlos Manso.

BARCELONA

19.00 CONCERT
The Mavericks. La sala
Razzmatazz serà l’escenari d’un concert del grup
The Mavericks, representants del country més genuí, que forma part de la
gira internacional de pre-

sentació del seu darrer
disc Mono, que van publicar al febrer.

116737-1110667A

ngkok d’Antonio Morcillo

RCELONA LA VILLARROEL

‘Alvar Aalto 1898-1976:
arquitectura orgànica,
art i disseny’. Fins al 23
d’agost, al CaixaForum
es pot veure l’exposició
Alvar Aalto 1898-1976:
arquitectura orgànica,
art i disseny, dedicada
a l’obra d’Alvar Aalto
(1898-1976), l’arquitecte
finlandès més conegut de
la seva generació i un dels
més importants del segle
XX. Els seus edificis plasmen una interacció magistral de volums, formes
i materials orgànics, i els
objectes que va dissenyar
són reconeguts actualment com a fites del desenvolupament del mobiliari modern. Aalto va ser
una figura clau de l’arquitectura i el disseny internacionals d’avantguarda
des dels anys vint. Va fer
obres per encàrrec en països com ara Itàlia, Suïssa, França, Alemanya i
els Estats Units, a la
postguerra, i la seva prolífica carrera arriba fins
als anys setanta i inclou
més de 400 edificis i dotzenes de mobles, objectes de vidre i làmpades.
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Les necrològiqu

BARCELONA

SABADELL

‘Mestres del jazz’. L’any
2012, el Jazz Sí Club Taller de Músics del barri del
Raval de Barcelona va celebrar el vintè aniversari,
històricament vinculat al
Taller de Músics com a altaveu artístic dels joves
músics. Cada dilluns es
dedica la sessió a alguns
mestres que han marcat
la història del jazz. Té lloc
al carrer Requesens, 2.

Festival de Sèries. El
Festival s’acomiada a
l’Alliance Française amb
la projecció dels primers
capítols d’unes sèries
franceses reconegudes al
país veí però que difícilment poden arribar a la
resta de pantalles europees. És una oportunitat
per descobrir Mafiosa o la
història de l’ascens d’una
dona com a líder d’una poderosa família de criminals de Còrsega; i un reconeixement al gènere de la
comèdia, ja sigui plantejant les dificultats que encara experimenten les segones i terceres generacions de nouvinguts a
França, com a Fortunes,
o qüestionant la presència militar a l’Afganistan,
a Kaboul Kitchen.

20.30 CONCERT

20.00 FESTIVAL

BARCELONA

20.30 CONCERT

‘Carmen’. L’òpera Carmen de Bizet és una de les
més aclamades i representades diàriament al
món sencer. La versió que
ofereix avui el Palau de la
Música Catalana és un
concert escenificat.

TV LOCAL
BTV

10.45 Info barris
11.00 Doc’s
11.30 Tot art
12.00 Avanç BTV Notícies
12.05 El pla B. Amb Silvia Mori
12.25 La ciutat de les bèsties
13.00 Selfiematon
14.00 BTV Notícies migdia
14.50 Info barris
15.00 El documental
15.25 Primera sessió. El gran
despilfarro
17.10 El pla B. Amb Silvia Mori
17.30 Connexió Barcelona.
19.25 Info barris
19.40 El pla B. Amb Silvia Mori
20.00 BTV Notícies vespre
20.30 Àrtic
21.30 Terrícoles
22.00 Les notícies de les 10.
22.40 El temps
22.50 La Rambla.
23.50 Primera sessió. El gran
despilfarro
01.30 Àrtic
PALAU DE LA MUSICA CATALANA EL 9 TV

ETV

10.00 Infovallès
10.30 + Infoesports
11.00 Última sessió
11.30 La setmana radial
12.00 Infovallès
12.30 + Infoesports
13.00 Gaudeix la festa
13.30 Planeta canalla
14.00 Al dia migdia
14.30 Infovallès
15.00 Última sessió
15.30 1mon.cat
17.30 Planeta canalla
18.00 Som tecnològics
18.30 Última sessió
19.00 Notícies en xarxa
19.30 Planeta canalla
20.00 Infovallès
20.30 Infoesports
21.00 Infovallès
21.30 Infoesports
22.00 Infovallès
22.30 Infoesports
23.00 Dosos amunt!
23.30 El consells de l’Ernest

VOTV

Barberà del Vallès
Carme Doz Gallart. Va morir als
89 anys. Exèquies, avui, a les 4 de la
tarda, a l’església de Santa Maria de
Barberà del Vallès.
Jesús Jiménez Márquez. Va
morir als 77 anys. Incineració, avui, a
2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de
Collserola de Barcelona.

Barcelona-Collserola
Vicenç Garron Baselga. Va
morir als 26 anys. Exèquies, avui, a
1/4 de 12 del matí.
Luisa Santisteban Jiménez.
Va morir als 85 anys. Exèquies, avui, a
1/4 d’11 del matí.

Barcelona-les Corts
Josefa Arias Arias. Va morir als
89 anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 10
del matí.
Felisa Caballero Parra. Va
morir als 90 anys. Exèquies, avui, a les
9 del matí.
María Conto Meca. Va morir als
82 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí.
José María de Iturria Alberdi. Va morir als 87 anys. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia.
Maria Dolores Delgado Pans.
Va morir als 89 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’11 del matí.
Esperanza Esteban Soriano.
Va morir als 98 anys. Exèquies, avui, a
2/4 d’1 del migdia.
Jorge Farre Rocamora. Va
morir als 61 anys. Exèquies, avui, a
3/4 de 4 de la tarda.
Luciano García Barea. Va morir als 90 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 12 del matí.
Rosa García Díaz. Va morir als
89 anys. Exèquies, avui, a la 1 del migdia.
Antonia Roca Monferrer. Va
morir als 89 anys. Exèquies, avui, a les
3 de la tarda.
Jaume Sanz Buxo. Va morir als
46 anys. Exèquies, avui, a les 10 del
matí.

Barcelona-Ronda de
Dalt
Juan García Ruiz. Va morir als
80 anys. Exèquies, avui, a les 11 del
matí.

Barcelona-Sancho de
Ávila
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Elteatre
Barcelona

Banskok
d’AntonioMordllo
BARCELONA
LA VILLARROEL
Antonio
Mordllo
narraenclaudetragicom~dia
la relaci6d’un
vigilantdeseguretat
arabunviatgerqueespresenta
arabbitllet i
maletes
arabla intenci6
devolara Bangkok,
a unaeroport
construYt
i abandonat
enalgunIloc d’Espanya.
dl. ales 21:00h.Ragazzo.
De.Finsa128
de junv,Dg.ales19:00h. Dr.. ds. i dj. a
le521:00h.
Perta 4 ¯ Esgl~sia4-6. 2051,unacom~diadist~pica. D’. DimIv~n F. Mula.
Arab Carlos Armengol,Alba Rubio
IvanF, Mula.Finsa127de juny, Ds. ales
21;00h,Donde
el vientehacebufiueles,
d’Aristidesvargas.Dir.; SergioNaranjo.
ArabNathalfaPaolinii No~liaLlefx&.Fins
a128de juny, Dg.ales2]:00 h.EI jec en
jec. D’. Di[.: CariesCasas.
ArabPatrfcfa
vfolani MateuBaud&
Finsal 5 de juliol,
Dg.ales 18:00hia nit ensatraDa,
Dfr.: loan Ramon
6fron~s. ArabKedar
Levi, Judft 6arcia,Ver6nica
Bas,Begoha
Miranda,Aroa [ loan Ran]on6fron~s.
Finsal 4 dejulfol, Ds.ales]8:00h.

MariaClaret. 120.JorgeDrexleren contierto. De. Dg.28 de junyales 20:15
h.L’anydels30, deLaraDiez.Bit.: Lara
Diez. AmbB&rbaraRoig,DaniLedes
ma,Fancesca
vadell,
IvanPadilla,
Cel
Campos
i RamonBonveh[.
Finsa128de
juny, Dg.ales18:00h. Dr., ds. i dj. ales
20:00h.
Teatre Uiure: Gr&cia ¯ Montseny,
47, Marat/Sade,de Peter Weiss,Dim
RicardoIniesta. ArabJer~nimo
Arenal,
ManuelAsensio,JoaqulnGalen,Carmen
6allardo,Silvia Garz6n,
Lidia Mauduit,
MariaSanz,Rafil Sfrio i RadlVera.Fins
a119
de juliol, Dedr. a dg. ales20:30h.

SalaAtrium¯ Consellde Cent,435. La
pista, de Jaume
Vihas. Bit.: DavidMa
queda.ArabWdaBelier, Boris Cartes,
Oriol Escal&Orfol 6uillem, MarcJoy.
DavidMaqueda,Marina Mulet, Ndr}a
M. Montes
i JoanaSureda.Fins al 5 de
juliol, Dg.alestg:00h. Totsels diesex
ceptedg. i dl. a les2bOO
h.

Granollers

Sta. Coloma
de G.
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BARCELONA
MERCAT
SusiSweetdress.Pinalitza al parc de la Ciutadelia una nova edici5
d’aquest mercat amb m~s
de 800 vestits vintage
finics, aquest mayarab el
mar coma ten~tica. Avui
hi ha l’actuaci5 musical
de la Bethi tambdles decoracions marines de rescola d’aparadorisme ]~idi, un taller per a hens de
creaci5 d’animals matins,
un concurs per a una cLasse de surf de rein...

BARCELONA
MUSICA
BarcelonaBeatles
Weekend.
El 8 de juliol
far& 50 anys de l’arribada
a Barcelona d’un quartet
procedent de Liverpool
que va revolucionar la
mfisica,la societat iLa cultura: The Beatles. Per
eommemoraraquest esdeveniment,i sota elguiatge de l’Associaci5Beatles Corts, ha nascut Barcelo~m Beatles Weekend,
que s’est~ celebrm-]t durant el cap de setmana
ambla voluntat de celebrar el 50~ aniversari de
ractuaci5 dels Fab Four i
d’establir un projecte que
es transformi en un fet
anual, el darter cap de
setmana delmes de juny,
amb repercussions per
tot Barcelona. En aquesta
ocasi5totes les activitat s
musicals,lfidiques i culturals del BarcelonaBeatles
Weekendtindran lloc al
districte de les Corts, per6
en el futur la idea 6s implicar tota]a ciutat. Entre
les activitats que s’hi han
organitzat, hi ha actuacions musicals a c~rrec
de diversos grups, en escenaris comara els jardins de Pedralbes Centre, el carter Vallespir i
els jardins del Clot d’en
Salvi del Centre Civic
Riera Blanca. Tamb6hi
ha gimcanes, espectacles
de m~giai de titelles i tallers infantils. I exposicions, confer6ncies o xerrades en ~mbits corn ara
la seu del distriete, el
Centre Civic Riera Elanca i el Centre d’Investigacions Film-Hist 5ria. M~s
infonnaciS,
a barcelonabeatleswsekend.com.
BARCELONA
11.OO VISITA
’La SagradaFamilia,
naturalment!’.Arab]’ohjectiu de descobrirals infants quirts sSnels elements presents basats en
la nai~ralesa presents en
aquesta obra de Gaudi, els
responsablesde la basilica

www.el
puntavui.cat/asenda

El fotbgrafFrancesc
Boix¯ ARXIU

Francesc
Boix, un
catal& a Mauthausen
BARCELONA
EXPOSICIO
E1 Museud’HistSria de Catalunya commemora
el
700 aniversari de Ia fi de la SegonaGuerraMundial
i r alliberament dais campsarab l’exposici5 Mdsenlld de Mauthausen.Francesc Boix, fotSgra~.

El suofonistaErnestoAurignac¯ ARXIU

ErnestoAurignac
presentanouprojecte
BARCELONA
20.00/22.00
CONCERT
Despr~sde signar el disc Uno,el saxofonista i
compositor malagueny Ernesto Aurignac presenta
ala sala Jamboreeelprojecte ambel qual gravar&
el seu esperat segon disc.

organitzen, els caps de
setmanai festius ~]s al
28 dejmw,l’activitat famJ~ar La Sagrada Familia, naturalment! en sessions matinals a partir de
les 11.00. Pensada per a
nens inenes d’entre 5 i
12 anys amb un mb~xim
de dos adults per infant.
La visita acaba arab una
activitat pl&sticaa Fedifici de les Escoles.
BARCELONA
18.30 TEATRE
’Et vindr6a tapar’. La
companyia Espai en
Construcci6 presenta
aquest espectacle a La
Seca-Espai Brossa. Esperar sense esperan~a 6s
l’acte m6sheroic que hi
ha. 1940. Quan el Joan
no torna, la Maria decideix anar-lo a buscar.
L’ha~vist per filtima

vegadaal costat del riu.
Et vindrd a tapar mostra el viatge que fan tres
amigues per trobar el
marit d’una d’elles.

OLGA
\r"ideI~l.C’

intuitiva

806 501 503
"~ 972 42 60 09

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26-27

O.J.D.: 26621

TARIFA: 9196 €

E.G.M.: 143000

ÁREA: 1201 CM² - 112%

SECCIÓN: AGENDA

28 Junio, 2015

L’agenda
BARCELONA
21.30 FLANIENC
’GranGala del Flamenc’.La bailaora Eli
Ayala~s la convidada
d’aquest vespre a]a Gran
Gala del Flame~zcque t~
lloc al Pa]aude la Mfisica
Catalana, i que proposa
un recorregut pels direrents palos del flamenc.
MANLLEU
11.00 VISITA
’De peusal riu’. Sortida
per les illes i meandresde
les Gambiresi Gal]ifa, e]
riu Ter ales Masies de
Voltreg~, un espai fluvial
de gran interns ecolSgic.
S’interpretaran els canvis en el paisatge ila vegetaciS. Lloc de trobada:
aparcament del restaurant Cal Peyu ales Masies de Voltreg~t.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

SITGES
12.30 POESIA
9a Festade la Poesia.
Eduard Sanah~ja, S6nia
Moll, Victor Sunyol, T6nia
Passola, Josep Colet,
Pon9Pons(de les ]]les)
Anna Crowe (d’Esc6cia)
sSn els autors convidats
a la 9a Festa de Sitges
que s’ha estat celebrant
aquest cap de setmana.
Per acomiadarels poetes,
els sitgetans que ho desitgin estan convidats al Cau
Ferrat, casa taller de Santiago Rusifiol recentment
re’maugumda.L’amfitri6
serh el besn~tde l’artista,
Norman Chmamond, que
estar~ acompanyatde la
seva descend~ncia.Finalment, els Museusde Sitges ila sevadirectora, "C~nyet Panyella, oferiran ml
yes, nut d’ad~uals assistents i als set poetes.
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E1 president de I’ANC, Jordi Shnchez, intervindrh avui a la Motoradaper la Independ6ncia, en plena
acceleraci6 de la campanyaper ampllar la base sobiranista abans de127 de setembre. C~L~AATSET

Pols a I’ANC per la consulta a
les bases sobre la crida de Mas
Reuni6maratoniana
per decidir el paperde l’entitat el 27-S
ROGER
MATEOS
BARCELONA

mateix secretariat
nacional de
I’ANCqui s’encarreguds de respondre que l’entitat donarhsuport a totes les llistes sobiranistes sense
comprometre’s exclusivament arab
una. En canvi, els defensors d’nna
consulta interna destacaven que la
decisi6 no la podia prendre nomds
el nucli directiu sin6 que calia reforqar-ne la legitimitat democrhtica
donant la veu als afiliats de I’ANC.
E1 pols intern visualitzat a la reuni6 d’ahir va recordar, de fet, les
tensions qne van generar el debar
sobre la llista unithria que va suggerir Masel 25 de novembrei que ERC
va rebutjar. Unaaltra de les entitats

Debar intens entre els membresdel
secretariat nacional de I’ANC,reunits ahir per decidir corn respondre
a la crida d’Artur Mas a bastir una
candidatnra del sobiranisme civil.
Va ser una nova reuni6 maratoniana, que va arrencar ales sis de la tarda i quees va allargar fins a la nit. E1
debat es va polaritzar al voltant de
com respondre al’empla~ament del
president de la Generalitat. Sobre la
taula, segons diverses fonts de
I’ANCconsultades per I’ARA, hihavia la possibilitat de preguntar ales
bases de l’entitat arreu del territori.
Era una opci6 que defensaven els
Duranbusca seduir
partidaris de prendre en consideraci6 la idea de confegir una candida- els votants de CDC
tura unithria del sobiranisme
lide- . ................................................
rada per la societat civil. Per6 aviat Consumat el trencament de CiU,
van poder constatar que arribar a un els dos partits que integraven la feconsens seria complicat.
deraci6 ja pugnen per l’electorat
Els que s’oposaven a assumir
que f’ms ara compartien. Josep Anl’enchrrec
de Mas no estaven
toni Durani Lleida vafer ahir una
d’acord a traslladar ales bases la crida als votants de CDCdisconresponsabilitat de la decisi6. Un formes amb el rumb independendels arguments que esgrimien con- tista d’Artur Masa sumar-seara al
sistia a alertar de la"divisi5" a qu~la projeete d’Uni6. "Si el president
consulta abocaria l’entitat. No tinMas dSnalabenvinguda a determidria sentit, al-legaven, que I’ANCes hats sectors independentistes
fes seva la proposta de llista unith- d’Uni6, des de l’aspiraei6 ala plena
ria de Mas, perqu~, en casque des sobirania Uni5 obre els bravos a
d’ERCo la CUPes planteg~s algu- tots els votants de CDCi de CiU",
na alternativa, l’entitat es veuria va afirmar a la seva earta web. Duobligada tambd a sotmetre-ho a vo- ran va retreure a CDCi a Masque
taci6 ales bases. Per aixb, aquestes "ni tan sols s’avinguessin a dialoveus sostenien que havia de ser el gar" per evitar el trencament.
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interpel.lades
per Mas ds 0mnium
Cultural, que precisament avui al
matl reuneix la seva assemblea general. L’alt nombre d’inscrits ha
obligat a canviar elrecinte previst: la
trobada es farh al Petit Palau de la
Mflsicai no al Born Centre Cultural.
A mds de presentar-hi la campanya
d’Ara ds I’hora per a127-S i de celebrar que l’entitat hagi assolit els
50.000 socis, a l’assemblea aflorarh
el debar sobre la proposta de Mas.
Fonts d’6mnium asseguren que el
gruLx de lajunta directiva td dubtes
respecte a la possibilitat que l’entitat s’adhereixi a una de les llistes sobiranistes. Si que s’ha parlat de f6rmules per, en tot cas, cedir noms
propis de l’entitat entre ells sonael
de la presidenta, Muriel Casals, per
ales llistes sobiranistes que concortin ales eleccions plebiscithries.
Mentrestant, I’ANC desplegarh
avui diverses activitats per escalfar
motors cap a127-S. D’entre la vintena d’actes previstos destaca la Motorada per la IndependSncia, que pret~n aplegar milers de motos al Circuit de Catalunya, amb parlaments
del president de I’ANC, Jordi Shnchez, i el president de Sflmate, Eduardo Reyes. L’ANCtambd s’adherirh
a la desfilada del Pride Parade, "per
la independ~ncia i contra l’homof6bia". CarmeForcadell donarh el tret
de sortida a la campanyaOn tot comen,a, mentre que Factual vicepresidenta, Rosa Alentorn, protagonitzarhun acte aGironella. Elsobiranismecivil posa tota la carn a la graella
per guanyar el plebiscit.--
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Un patrimoni arquitectònic per disfrutar-ne a l’estiu

gaudí, el rei de la nit
La Pedrera, Bellesguard, la Casa Batlló, el Palau i
els pavellons Güell aposten per la música nocturna
CRISTINA SAVALL
BARCELONA

¡Q

ue poc s’ho pensava
Antoni Gaudí que els
seus edificis civils es
transformarien en excepcionals escenaris musicals plens
de turistes i de barcelonins en les
nits d’estiu! L’oferta de concerts a

l’aire lliure en terrasses, jardins i patis augmenta any rere any i estableix
una dura competència entre els programadors de cada casa del famós
arquitecte.
L’única excepció és el parc Güell.
«No acull activitats nocturnes a l’aire lliure per no molestar els veïns.
No obstant, el Museu d’Història de

El parc Güell encara es resisteix a acollir concerts
a l’aire lliure per evitar les molèsties als veïns

Barcelona està planificant obrir la
Casa del Guarda algunes nits, encara que es tracta d’un entorn tancat»,
assenyala un portaveu de Barcelona
Activa, entitat municipal que gestiona el parc.
A les tradicionals nits de la Pedrera, la Casa Batlló, el Palau Güell
i la torre Bellesguard s’hi sumen

l’oferta inclou
recitals de blues,
jazz, flamenc i grups
catalans, a més de
sopars i copes

aquest estiu els concerts que se celebren als jardins dels pavellons
Güell, com ara el que es va celebrar
ahir a la nit amb Saphie Wells, i la
festa gastronòmada Deli-Go-Tessen,
que té com a escenari els aqüeductes
de Gaudí del carrer de Bellesguard,
sens dubte l’espai més desconegut
de l’arquitecte.

FERRAN NADEU

‘Trencadís poètic’, a
càrrec de l’actor Pep
Cruz, a la terrassa
del Palau Güell.

Aires de Rumba, a
la terrassa del Drac
de la Casa Batlló,
dijous a la nit.

ESPAIS DE DOMÈNECH I MONTANER I DE PUIG I CADAFALCH

Més joies modernistes
El Recinte de Sant Pau, CaixaForum i la Casa Lleó i Morera també se sumen a la iniciativa
C. S.
BARCELONA

Seguint els passos dels edificis de
Gaudí, altres espais privilegiats
també acullen concerts d’estiu. És
el cas del Recinte Modernista de
Sant Pau i la Casa Lleó i Morera, de
Lluís Domènech i Montaner, i de
la fàbrica de l’industrial Casimir
Casaramona, edificada per Josep
Puig i Cadafalch, que avui alberga
CaixaForum, un dels punts més

actius en el circuit intel·lectual barceloní.
Aquests edificis modernistes captiven el públic que busca experiències amb un al·licient cultural en espais històrics que no solen ser accessibles en horari nocturn.
La llum i l’ambient del Recinte
Modernista de Sant Pau és diferent
sota les estrelles en el jardí de tarongers. Guanya màgia i misteri. Les
portes s’obren cada dijous una hora

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

abans de l’inici del concert perquè
la gent pugui passejar-hi. Només alguna gavina, amb els seus escandalosos xiscles, interromp la calma
que envaeix l’antic hospital al capvespre, quan el sol va de baixada.
Per segon any consecutiu, Sant
Pau programa un cicle de músiques
del món. «Dijous van venir prop de
300 persones al concert del grup cubà Sonora Saboratrova. Hi ve molta
gent del barri i, de moment, pocs tu-

l’ampliació d’horari
comporta l’augment
de despeses de
seguretat, neteja
i taquilles

ristes. Pel que fa a l’edat, el públic
és molt heterogeni», explica Mercè
Beltran, coordinadora de la programació cultural de l’immens recinte que neix al carrer de Sant Antoni
Maria Claret. L’entrada costa 10 euros i l’aforament és superior al d’altres espais, cosa que facilita que famílies senceres s’animin a anar-hi.
Tots aquests edificis són joies patrimonials que necessiten comptar
amb mesures de seguretat. Beltran
explica que les principals despeses,
a més de la contractació dels grups,
són les hores extres del personal de
vigilància, de neteja i de taquilles, i el
lloguer de cadires. «Ho hem de reforçar tot», insisteix la programadora.
El volum de la música és la qüestió més problemàtica, ja que segons
com bufi el vent els veïns es queixen. S’ha de trobar un equilibri en-
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Mónica Orio, organitzadora de
Deli-Go-Tessen, explica que el projecte és versàtil i d’accés gratuït. «La
inauguració va ser dijous passat
amb l’actuació de Matt & the Peabody Ducks. Ens hem promocionat a
través de les xarxes socials i va ser tot
un èxit. Hi van assistir unes 250 persones. La idea és repetir als aqüeductes. És un espai meravellós que sorprèn a tothom», assenyala.
JARDINS OBERTS / La Universitat de
Barcelona ha cedit durant 10 anys
l’ús dels pavellons Güell al consistori, que restaurarà l’edifici construït
per Gaudí entre el 1884 i el 1887 a
canvi d’obrir puntualment els jardins per a l’esbarjo dels ciutadans.
Lluís Bosch, cap de Rutes de l’Institut del Paisatge Urbà, explica que les

entrades per al concert de Wells eren
gratuïtes i es van repartir per sorteig
després d’una inscripció prèvia.
«L’any que ve augmentarem el nombre de concerts, en què també hi collaboren diverses escoles de música
de Barcelona», avança.
La Pedrera sorprèn amb recitals
de flamenc cada dijous a la nit del 2
de juliol al 20 d’agost. Les Nits de Duende obren per primera vegada el primer pis de la Casa Milà, perquè el terrat alberga fins al 12 de setembre les
Nits d’estiu dedicades al jazz. La nova
proposta compta amb les veus de la
generació jove del cante i del ball. Entre elles, Salao, que inaugura el cicle
la setmana que ve, i Paula Domínguez. La iniciativa pretén oferir concerts de qualitat allunyats dels típics
tablaos amb sangria per a turistes.

JULIO CARBÓ

Dies i tarifes
La Pedrera
Dijous a dissabte 20.30 h 28 €

Casa Batlló
Dimecres a dissabte 20.00 h 29 €

Palau Güell
Dijous 20.30 h 35 €

Torre Bellesguard
Diversos dies 21.30 h Des de 19 €

Pavellons Güell
Diversos dies 20.30 h Per sorteig

Aqüeductes Gaudí
Diversos dies 20.30 h Gratis

Nits Premium és el títol de la sèrie
de concerts amb grups catalans consagrats que albergarà aquest estiu la
torre Bellesguard. Ja hi ha dates tancades per als Amics de les Arts, Mishima, Andrea Motis i Jarabe de Palo,
encara que el preu de l’entrada serà
més cara de l’habitual (de 27 a 120
euros, segons la localitat). «Es paga
l’exclusivitat, el privilegi d’escoltar
la música de prop i l’entorn, aquest
preciós jardí amb palmeres i fonts»,
assenyala Pol Gago, programador
dels concerts de Bellesguard. A més,
fins a mitjans de setembre, cada dimecres hi haurà blues; els dijous,
jazz; els divendres, flamenc, i els dissabtes, músiques del món. Aquests
recitals resulten més assequibles, ja
que no sobrepassen els 19 euros. «En
total, 47 concerts de diversos estils».

ÁLVARO MONGE

Una altra novetat és l’ampliació del
servei de restauració. «S’hi pot sopar
i prendre copes», concreta.
El Palau Güell celebra per segon
any visites nocturnes a l’edifici seguides d’una degustació gastronòmica i d’un concert de música al terrat al qual només hi poden assistir
50 persones. L’oferta comprèn música clàssica, jazz, tango, doo woop i
espectacles de dansa hindú o a ritme
de swing.
La Casa Batlló prossegueix amb
les seves Nits Màgiques a la terrassa
del Drac. Duraran fins al 26 de setembre, de dimecres a dissabte.
Aquest edifici, juntament amb la
Pedrera, la seva veïna del passeig de
Gràcia, són els que convoquen més
turistes aquestes nits estivals en honor a Gaudí. H

RICARD CUGAT

Festa gastronòmada
de Deli-Go-Tessen,
als aqüeductes de
Bellesguard.

Concert de Saphie
Wells i The Swing
Cats, ahir al vespre
als pavellons Güell.

La cantant Myriam
Swanson, al terrat
de la Pedrera, la
setmana passada.
JULIO CARBÓ

CARLOS MONTAÑÉS

33 Actuació del grup Sonora Saboratrova, dijous a la nit, al jardí del Recinte Modernista de Sant Pau.
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tre els que volen ballar i els que volen dormir. Aquest és el motiu pel
qual cap d’aquests espais acaba més
enllà de mitjanit. Generalment, al
voltant de les onze ja tanquen les
portes.
La Casa Lleó i Morera debuta aquest any com a escenari nocturn de concerts de música clàssica. Per a això ha comptat amb la collaboració de l’Escola Superior de
Música de Catalunya. «És molt especial, però no hi caben més de 50
persones», destaca Isabel Vallès, directiva de Cases Singulars, que gestiona aquest pis que es va convertir
en casa museu l’any passat. L’entrada costa 23 euros.
Un altre espai de Domènech i
Montaner que amplia la seva activitat els vespres i les nits d’estiu és el
Palau de la Música Catalana. A la se-

va plaça programa concerts gratuïts, de 19.00 a 21.00 hores, encara
que els millors llocs són els de les
taules de la cafeteria que regenta
Singularis. La pròxima convocatòria és el 2 de juliol per presenciar un recital d’Antonio Navarro i
Juanjo Fernández.
Cada dimecres de juliol i agost
CaixaForum obre les portes de nit.
La seva programació va més enllà
de la música i incorpora arts escèniques i espectacles multimèdia.
No obstant, els concerts comencen l’1 de juliol amb El musical participatiu, una producció pròpia de
l’Obra Social La Caixa inspirada
en les partitures més emblemàtiques de Broadway. En aquest espectacle hi participen 200 cantaires i els artistes Mariona Castillo i
Jordi Vidal. H
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CantoniF rSs apl es:ar
33 rups i 19 paTsos
El festivalsbbrir~
amblasopranoUlrike
Hallerilescorals
C~rminaiCanig6

Vic.

El concert

inaugural

anir~t a chrrec dela soprano
Ulrike Haller, aznb ]es Corals Chrminai Cxaig5i la
Jove Orquestra Nacional
de Catalunya(JONC),dirigides per ManelValdivieBARCELONA
so, les quals oferirmnfragTrenta-tres grups procements de l’oratori DieAudents de dinou pa~sos, corn ferstehung und Himmele] Nepal, les Filipines, M~- fart Jesu, una obra del fill
xic, Israel, Noruega,Vane- primog~nit de J.S.Bach,
~uela i Bulg~wia,participa- Carl Philipp Emanucl
ran en els diferents con- Bach, del qual es commecerts i competicions del mora el 300 mniversari del
33~ Festival Internacional
seu naixement.
Aiximateix, tamb~ s’ha
de Mfisica de Canto~figrSs,
previst
que els cors mixtos
que congregar~ 1.100 participants de116 a119 deju- interpretin un coral coma
liol al teatre Atl~tida de obra obligada de concurs.
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S’estrenar~ una obra del
catal~ Lluis Vidal titulada
Di41egsi es finalitzar~ el
concert a~nb rHymne
nach Psalm 55, de F~lix
Mendelssohn.D’altra banda, la peqa del compositor
catal~t que semprecentra
les competicions de cors
feme~dns es dedicate,
aquest any, alaBalada del
bes, de Narcis Boner.
Unany m(~s, el festival
de CantonigrSs ~lue es
va presentar ahir al Palau
de la Mfisica-es basa en el
voluntm~at. En aquesta
38a edici5 s~i preveuen
18.500 persones i 1.100
participants. ¯
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12Orfe6Catal/~vol ampliarla basesocial de l’entitat

Entrades gratis als subscripmrsd’EL
9 NOUper veure l’Orfe6 Catal/t
OrQnollers
EL 9 NOU
L’Orfe6 Catal/~, amb seu
al Palau de la mfisica de
Barcelona, i el diari EL9
NOUban establert un acord
de col.laboraci6 segons el
qual els subscriptors del
diari podran tenir entrades
gratu’ffes als concerts que
faci aquest orfe6 centenari.
L’acord busca ampliar la seva
base social de l’entitat alhora
que beneficiar els lectors m6s
fidels d’EL 9 NOU.Aquesta
6s la primera vegada que l’Orre6 Catalh endega una campanya d’aquestes caracteristiques en col.laboraci6 ambun
mitj~t de comunicaci6.
El diari disposar~ d’entrades gratuites per als concerts
del Cicle Coral 2015/2016,
que es facilitaran als subscriptors interessats des de
la phgina del Club del Subs-

Unaactuaci6del’Orfe6Catal/~al Palaude la MflsicaCatalana
criptor.
Per a EL 9 NOU6s una
satisfacci6 poder donar
a suport a una instituci6
centenhria com l’Orfe6
Catal~ i ajudar-la en aquesta
campanya de captaci6 de
nous socis, aixl tom tamb6
difondre la seva activitat i el

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

patrimoni sentimental que
significa.
Si algfl vol informaci6
directe sobre corn fer-se soci
de l’Orfe6 pot telefonar al 93
295 72 00, enviar un e-mail
a: socis.or feocatala@palaumusica.cat o entrar a www.
orfeocatala.cat
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n la primaverade 2o1:z, el
Gobiernocentral sospechaba que el presidentecatalan,
Artur Mas,iba a dar el salto
hacia posturas puramente
independentistas y puso a
seis unidades de diferentes
cuerpospoliciales a investigar el entorno nacionalista.
Curiosamente, en aquel momentoel PP era el que sostenia al Gobierno catalan
hab/a materializado todavia
el pacto entre CiUy ERC.El eslab6n ross d6bil del nacionalismoera la f:amilia Pujol, algunosde cuyosmiembros ya estaban siendo investigados judicialmente y
de los que comenzabana llegar informaciones muy
detalladas sobre el dinero que escondianfuera de Es
pafia. Asi se recogeen el libro Pujol &Puig, que edita
La Esfera de los Libros.
La obra explica detalladamentec6moen el afio zoo:z,
la oficina de lordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godes
fue asaltada y los autores del allanamientointentaron
chantajear luegoa los dos socios vendi4ndolesla infor
maci6nque habian obtenido. E1 primero era hijo del
presidente catalan. E1 segundo, hermanodel entonces
consejerode Politica Territorial y ObrasPflblicas y lfder
del sector soberanista de ConverghnciaDemocratica
de Catalunya (CDC),Felip Puig. Los servicios de inteligencia espafioles metieronla nariz en el asuntoy se
neutraliz6 el chantaje. Unad6cadamastarde, a raiz de
su deriva independentista, se desat6 una implacable
caza contra Jordi Pujol y su clan, hasta que el expresidente catalan acab6 confesandoque su familia tenfa
dinero escondido en Andorra.
En Pujol &Puigse desvela que la familia cuyopatriarca gobern6Gatalufla durante casi 24 a(los tuvo
intereses en un centenar de empresas,mientras que la
familia de los Puig lleg6 a tenerlos en unas 7o compafilas. Durantem~.sde una d6cada,Jordi Pujol Ferruso-
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Un intento de chantaje
desencaden6 una
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do con la alta sociedad.1~1rue quienle hizo de pantalla
en la sociedad IpromarOceanpara, desde esta, extender sus tentficulos en el continenteamericano,dondeen
ZOlO
lleg6 a abrir un hotel de luio. Adem~s,
tenia fuertes
intereses en la compafiiaTabacosNicaraoy una importante participaci6n en la compafiiaDeschiss,la princi
pal distribuidora mexicanade car6 en Estados Unidos,
en la que llegarona invertir 1,5 millonesde d61ares(1,3
millones de euros) para controlar el 4%del capital. En
M6xicotambidn tom6 como referencia al potentado
Raymundo
G6mezFlores, una de las mayoresfortunas
de aquel pals y hombreque hizo fortuna a la sombra
del Partido Revolucionario Institucional. Nofueron
los finicos testaferros. A1otro lado del Atlfintico,/ordi
Pujol Ferrusola firm6 en el afio zooo un contrato de
fiducia con FerminSerrano. En Andorra, contaba con
Francesc Robert (con quien intent6 construir en Gran
Bretafia la mayorpista de esqui cubierta de Europa),
con Toni Zorzanoy con Enric Dolqa. En Londres, con
Herbert Rainford Towning.En Asia, con Zeid Mango...

lay Jordi Puig compartieronnegocios. En 1996crearon
la compafiiaIbadesa Cat, en la que entr6 comosocio
lgnacio L6pezdel Hierro, marido de Maria Dolores de
Cospedal.Dosafios despu6s, el madrilefio vendia sus
acciones, pero en la compafila quedabaJos6 Herrero,
sobrino suyo. A trav& de esta empresarealizaron negocios en Ghana, Djibuti, Yemen,Senegal, Marruecos,
Uganda,Angola, Egipto, Turquia, Jordania, Rusia, El
Salvador, Repflblica Dominicana,M~xico,Panam~iy
Nicaragua. En Ugandallegaron a construir un hospi
tal mflitar; en Guineafinanciaron barcos de pesca; en
Senegal invirtieron cientos de miles de euros en una
ffibrica de atfln; en Marruecoshicieron negocios con
el principe Tchokotoua,un arist6crata georgianoresidente en Mallorcay amigodel rey Juan Carlos.
En M~xico,Jordi Pujol Ferrusola inici6 su andadura
en 1996, cuandocogi6 comotestaferro a Jos~ de Alba,
un miembrode la gente guapamexicanabien conecta-
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Control
fdrreo.
Jordi Puig, el otro socio, est~i tambi6n inmersoen una investigaci6n pot supuesto blanqueo de capitales y estfi reclamadopot la Reptiblica
Dominicanaa consecuenciade una querella pot estafa
de un empresario argentino.
Curiosamente, en muchosde los negocios que iniciaba lordi Pujol Ferrusolaparticipaba tambi~nsu hermanoJosep, que tuvo importantes adjudicaciones de
la Generalitat, que presidia su padre. OleguerPujol, el
benjaminde Ia familia, mantieneintereses ocultos en
varios paraisosfiscales.
E1 libro detalla tambi6nc6mola familia Pujol con
trol6 f6rreamente durante d&adaslos resortes pollticos y econ6micosde Catalufia y c6moun reducido
pufiado de danes familiares fueron beneficiados con
adjudicaciones p/~blicas. En una perfecta simbiosis,
mientras esos danes se lucraban con dinero de la Ad
ministraci6n, blindaban econ6micamente
a la familia
del entoncespresidente catalfin. Baslindoseen informes
policiales, el libro explica c6moun buen pufiado de
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Artur MasIogr6 escapar
del control f rreo de los
Pujol sobre su persona
empresarios catalanes con importantes concesiones
pagana la familia Pujol pot trabajos que los agentes
consideranque son "ficticios".

Gobierno
en [a sombra.
El hijo

mayor delpresident, lordi Pujol Ferrusola, ofici6, adem~is,comouna
especie de jefe de Gobiernoen la sombraduranteel illtimo mandatode su padre, con una fuerte ascendencia
sobre los cargosde la Generalitat, en la que departia y
daba 6rdenes a menudoal mismlsimoArtur Mas, entonces conseller en cap (consejerojefe), y a Felip Puig.
Conel tiempo,Artur Maslogr6 escapar a] control de la
familia sobre su persona.Enel filtimo gabinetede Jordi
Pujol, sin embargo,el hijo mayorhacia y deshacia a su
antojo, hasta el extremode buscar 61 personalmente
el delegadode la Generalitat en Madrido de intentar
cambiaral presidente de la el6ctrica Fecsa para poner
a un hombrede su confianza. Su poder le permitla indusomanejarlas agendasde los consellers.
Entre sus maniasse encontrabala defensa a ultranza del catalan, pot lo que escribi6 en varias ocasiones
cartas de protesta porque consideraba que se menospreciaba esa lengua. Entre los negocios que emprendi6
figura una importante inversi6n en el equipode rugby
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USAR
de Perpignan. Para sufragar los gastos, hizo que
su padre facilitase un acuerdo con TV3,que pasd a set
el patrocinador del equipo mientras denegabaayudas
a dubescatalanes que las necesitaban. E1hijo mayorde
Puiol y el hermanode Felip Puig tambi~nhicieron negocios con la Administraci6n:compraronla compaflia
Ambulancias
San Patricio, se hicieron con la concesidn
del transporte sanitario en varias comarcaspor cinco
afios y al afio siguiente la vendieroncon un beneficio
del 3oo%.La familia Puiol logrd desbancar a Miquel
Rocade la ct~pula de Converg6nciay luego ofreci6 a
]osep Puiol Ferrusolaentrar en politica para convertirse
en sucesor de su padre.
Ante la negativa de este, las miradasy los esfuerzos
recayeron en Oriol Puiol, cuya carrera se trunc6 lue
go al set imputadoen el esc~ndalo de las ITV y que
acabd abandonandola politica en el verano de zm4.
En un momentodeterminado, la familia Puiol apost6
por Artur Mas comoel hombreque habia de pilotar
la "travesia del desierto" a la espera de sustituirlo por
Oriol Pujol, pero Maslogr6 resistir, no tir6 la toalla
y termin6 controlando los resortes del partido y del
poderleios de la influenciade la familia.
E1libro hate un repaso, asimismo,del delicadoequilibrio de fuerzas en la Catalufla reciente, con las tensiones internas entre el nticleo soberanista de Converg+ncia y los democristianos de Uni6 DemocrSticade
Catalunya (UDC).Tambi~nincorpora un perfil indi
vidual de cada uno de los protagonistas (los miembros
de las dos familias) y narra episodios comola quiebra
de Hidroplant, la empresade iardiner[a propiedadde
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MartaFerrusola, la esposa del president, y dos amigas,
que m~istarde resucitaron invirtiendo en otra empresa
y poni~ndole el mismonombre. Otra empresa familiar de los Ferrusolafue adquiridapot el fiel escudero
de Pujol, Lluls Prenafeta, quien era conocidocomoel
Rasputin de la General#aty que a mediadosde los 9o
se arruin6 con sus negociosen las emergentesreptiblicas exsovi~ticas. Prenafetainyect6 a la empresade los
Ferrusola 45o millones de pesetas, casi los mismosque
el grupopeletero de su familia, Tipel, recibi6 en avales
de la Generalitat antes de ira la quiebra.

I ngenieria
financiera,

incorpora

historias, an~cdotase informesin~ditos y recogetestimoniosdirectos de gente que ha estado muycercana
a Jordi Pujol. En el libro se explicanhistorias que van
desdeel primer informe, elaboradopot un detective en
~997, donde se hablaba ya del dinero que manejabael
clan en Andorra, hasta las curiosas empresascreadas
por Caries Torrenty Pere Estevecon la familia politica
de Jordi Pujol Ferrusola. Esteve acabaria luego como
secretario general de CDCy nombrariatesorero a To
rrent. Entre ambosdisefiaron el sistema de ingenieria
financiera que permitirfa a la Fundaci6nde Converg6ncia recibir dinero del Palau de la Mfisica que presuntamente provenia de las comisiones pagadas pot
adjudicaciones de obras pflblicas. Todauna serie de
tramas y episodios sucesivos en los que se desentrafia
la historia reciente de c6moel nacionalismocatalan
y el manejodel dinero han ido unidos, con la familia
Pujol en un lugar destacado.[]
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Amadeu Vives. L’entusiasme i l’èxit
“Amadeu Vives. L’entusiasme i l’èxit”
Exposició al Foyer del Palau de la Música.
De l’1 de maig al 15 de juliol
Organitza: Centre de Documentació de l’Orfeó Català

MARTA GRASSOT RADRESA

Des de l’any 2013 el Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC) ha portat a terme un
seguit d’exposicions de petit format per tal de poder donar a conèixer a tots el públics el nostre
patrimoni documental. Si fins ara hem ofert exposicions que han girat a l’entorn de dates
assenyalades com l’any Wagner, el centenari de l’emblemàtic concert de Sant Esteve de l’Orfeó
Català, així com l’exposició temàtica de La dona i la música que va tenir lloc el 2014, aquest
2015 el CEDOC ha organitzat una exposició dedicada a la pianista Maria Canals, i actualment i
fins el 15 de juliol es pot visitar una nova exposició dedicada a Amadeu Vives, compositor i
també fundador juntament amb Lluis Millet i Pagès de l’Orfeó Català.
Aquesta és una exposició que s’emmarca en
alguns dels actes que s’han realitzat aquest any
dedicats al prolífic compositor, actes organitzats
en record del mestre i en motiu també del
trasllat de les seves despulles al seu lloc de
naixement, a Collbató, el passat 2014.
L’exposició de petit format mostra quatre àmbits
diferents que es projecten des dels inicis de
joventut quan coneix Lluís Millet i funda l’Orfeó
Català fins els seus èxits a Madrid, fent
incidència sobretot en la seva tasca com a
compositor, encara que també va escriure una
gran quantitat d’articles periodístics i va donar
nombroses conferències.
En una primera vitrina destaquem el vincle
inicial sobre quan Vives coneix a Lluís Millet a la
botiga de partitures Can Guardia a Barcelona, i
com a partir de llavors la seva amistat s’anirà
forjant sobretot també a través de les tertúlies
que se celebraven al Cafè Pelayo. En aquella
època els cafès eren nuclis de cultura viva. Allà,
a més de trobar-s’hi Vives i Millet, es reunien
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Retrat d’Amadeu Vives. Data: ca.1900. Autor:
Desconegut. CEDOC

una gran part dels intel·lectuals del moment com
Àngel Guimerà, Lluís Domènech i Muntaner,
Francesc Alió, Apel·les Mestres, Narcís Oller,
entre molts d’altres. Així és com es va anar consolidant l’amistat entre els dos músics, culminant
els seus ideals i voluntats amb la creació l’any 1891 de l’Orfeó Català, agrupació que serviria
per recuperar i dignificar la cançó popular interpretada amb la màxima qualitat, i alhora
recuperar la música dels grans mestres universals.

Programa de concert en homenatge a Amadeu Vives .
Data: 14 juliol de 1926. CEDOC

En aquest primer àmbit podreu veure algun dels
documents emblemàtics del pas d’Amadeu
Vives per l’entitat de l’Orfeó Català, com
l’original hològraf de l’Emigrant, dedicada a
l’Orfeó i composta quan feia pocs mesos que
havia mort la seva mare. L’obra va ser
estrenada el 8 d’abril de 1894, i a l’exposició
podreu veure un dels primers programes de
concert de l’Orfeó on hi consta la interpretació
d’aquesta obra, concretament l’any 1895.
S’exposen també en aquesta vitrina diferents
programes en homenatge al compositor, com el
cas d’un homenatge que se li feu al Liceu i
també al Palau de la Música el 1933 amb una
programació íntegra dedicada a Vives. Cal
destacar també una dedicatòria del propi
Amadeu Vives a l’Orfeó Català del 12 de gener
de 1928 i que diu així: «Al gran Orfeó Català
que va obrir els ulls de la meva joventut i que
voldria tanqués els de la meva vida» dedicatòria
que es guarda en el llibre d’Or de l’entitat, la
reproducció de la qual també s’ha recuperat per
a l’exposició.

Seguidament, en els dos següents àmbits hem
volgut fer especial incidència a una gran part de l’obra composta expressament per l’Orfeó
Català, així com també hem volgut treure a la llum obres pràcticament desconegudes que han
quedat a l’oblit com ara de música religiosa, obres de les quals el nostre arxiu conserva una
bona mostra: misses, rosaris, càntics, himnes, motets, villancets i algunes pregàries, una Missa
en Fa, i també una obra per a banda titulada Episodios de mi vida la qual probablement deriva
d’un diari que sabem que ell escrivia de jove, i que segurament deuria expressar amb música.
L’obra datada a Màlaga l’any 1888, ens confirma pràcticament que la devia compondre per a la
banda que va dirigir durant un breu període de temps a Màlaga, on hi va anar després que el
seu germà Camil, el qual feia de capellà en un asil, li va suggerir que anés a viure amb ell. Un
cop allà el seu germà li va proposar que dirigís una banda que ell mateix havia format;
malauradament, aquella rígida disciplina referent al repertori no va agradar a l’Amadeu, i no va
tardar gaire a retornar cap a Barcelona.
Com a complement, en aquesta part també hem
introduït correspondència entre Amadeu Vives i
Lluís Millet on el propi Vives li parla sobre la
composició d’obres com el Tres Idil·lis o La
Balanguera, correspondència que ens parla
d’aspectes compositius d’obres del propi Vives,
les quals les volia compartir amb el seu
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company LLuís Millet. Així mateix, en una carta
del propi Amadeu Vives, li fa un seguit de
propostes amb fragments musicals:
«Amic Lluís: rebo la teva carta, i te’n dono
moltes mercès. L’extensió de La Balenguera ja
se que es un xic excessiva, mes no he sabut
com ferli menys. Pot ser la tornada es podria
arreglar eixís, (…) en lloc de (…)[1] tu mateix. El
començament no hi trobo arreglo sense
espatllar-lo. Et recordo no obstant que l’himne
austríac i alemany te la mateixa extensió com ja
saps. (…)»[2]. També volem afegir en aquest
sentit que la recent incorporació del Fons Millet
en el nostre Centre de documentació, ens dona
molt més exemples en forma de
correspondència relacionats amb la relació que
hi havia entre Lluís Millet i Amadeu Vives.
Per primera vegada, l’exposició també dona a
conèixer la partitura descoberta recentment i
amb data més antiga del propi compositor
«L’últim pensament del Sr. Casas i Amigó»,
cançó per a veu i piano de l’any 1887. Aquesta
obra prové de l’arxiu privat d’Oriol Vidal i Arderiu
Carta d’Amadeu Vives adreçada a Lluís Millet i Pagès. l’àvia del qual, Josefina Payerols, segurament
Data: 1926. CEDOC
devia conèixer l’Amadeu Vives als 18-19 anys,
quan ella era estudiant de música a l’Acadèmia
Marshall. L’obra escrita per a veu i piano, està dedicada al poeta Francesc Casas i Amigó, el
qual va guanyar diversos premis en certàmens poètics, i mostra un estil influenciat per la
mística del poeta Jacint Verdaguer. Francesc Casas i Amigó va morir el 1887; per tant, Amadeu
Vives segurament la hi va dedicar just abans o després de morir.
Altres curiositats que podreu veure a la mostra documental són un esborrany de la partitura La
Santa Espina, obra que tot i que Angel Guimerà va voler que musiqués Amadeu Vives, fet que
no fou possible; la causa va ser el desacord d’Amadeu Vives per un tema de cobrament de
drets d’autor i finalment l’obra la va compondre Enric Morera.
L’exposició acaba amb un últim àmbit on fa referència als grans èxits a Madrid, amb les
estrenes de Maruxa, Doña Francisquita i Bohemios. Per aquest àmbit, el CEDOC ha rebut la
col·laboració del Centre de Documentació i Arxiu de la Societat General d’Autors i Editors
(SGAE) a Catalunya, el qual ens ha prestat algunes de les primeres edicions d’aquestes obres,
les quals s’han exposat amb els primers esborranys creatius d’aquestes mateixes obres, i que
custodia el Fons Amadeu Vives del CEDOC. També en aquesta vitrina s’exposa una imatge de
premsa procedent del Centre de Documentació de l’Institut del Teatre, i que complementa la
mateix temàtica relacionada amb l’èxit i la interpretació d’aquestes sarsueles.
En definitiva, els quatre àmbits expositius ens
mostren l’abast de l’evolució creativa del
compositor, des de la seva primera etapa
compositiva, passant per la seva obra més
desconeguda fins als seus èxits més
internacionals, amarat de múltiples inspiracions
però sempre creades des del cor, clau bàsica
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per arribar a l’espectador. Amb tot això, es
reflecteix una voluntat constant de créixer com a
compositor i també com a persona, i alhora es
posa en relleu la necessitat de mostrar a través
de la música els orígens, els costums i les
nostres pròpies arrels ja siguin les d’aquí o més
enllà de la nostra frontera, però el que si tenia
clar era l’element clau d’inspiració musical, la
consciència de formar part d’una nació,
comunitat o pàtria, i és per això que la paraula
com a font d’inspiració, ja sigui poesia o prosa
teatral, serà un dels elements primordials de
gran part de la seva obra, ja sigui la poesia de
Verdaguer, Alcover, Milà i Fontanals, fins la
poesia dels castellans Góngora o Quevedo,
Enrique de Rojas o el mateix Cervantes,
presents en les seves Cançons Epigramàtiques i
moltes sarsueles. De fet la introducció d’autors
propis del Segle de d’Or espanyol serà una
constant en moltes de les seves sarsueles,
buscant l’essència musical espanyola,
característica que al mateix temps estarà
vinculada al pensament de la generació de

1898.
Per concloure aquesta crònica acabem amb un text de Josep Subirà dins l’«Estètica d’Amadeu
Vives», que amplia l’essència del títol d’aquesta exposició i alhora fou clau en l’èxit d’Amadeu
Vives:
«Els camins de l’Art deia Vives, són com els camins de la muntanya; només s’aprenen les
seves dreceres a força de seguir-los insistentment i assenyalant a continuació el contrast entre
aquells artistes frustrats i aquells altres a qui la fama va coronar, recordava que aquests últims
havien aconseguit triomfar gràcies a l’indestructible esforç de la voluntat i de l’energia, gràcies a
la seva lluita interminable, secreta i heroica per dominar la matèria del seu art respectiu, gràcies
al sacrifici de l’amor propi, i amb freqüència, inclús gràcies al sacrifici de la pròpia salut.(…) »[3].
* * *
[1] Deixem en blanc l’espai referent a un fragment de notació musical que es fa impossible introduir dins el text.
[2] Fragment d’una carta d’Amadeu Vives dirigida a Lluis Millet i Pagès. Sant Pol de Mar.1926. Fons Lluis Millet i Pagès i Lluis M.
Millet i Millet
[3] Subirà, José; “Ideario estético y ético de Amadeo Vives. Conferencia leída en el Ateneo de Madrid, como homenaje a la
memoria del maestro, el dia 6 abril de 1933”. Dins Revista Musical Catalana, Barcelona, 1933. p. 14
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