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Belén Maya, estrella del Ciutat
Flamenco de Barcelona
∑ La bailaora estrenará
en Cataluña su
espectáculo «Los
invitados»
MARÍA GÜELL BARCELONA

Descubrimiento, investigación y riesgo. El festival Ciutat Flamenco reinventa el género con nuevas propuestas pero no olvida grandes artistas
como la bailaora gitana Belén Maya
que estrena en Cataluña su espectáculo «Los invitados». El próximo 19
de mayo arranca el programa del certamen con la actuación del guitarrista Rafael Riqueni y levará anclas el
24 de mayo con el estreno de «Bodas
sangres», que hermanará flamenco y
jazz. La vigésimo segunda edición de
Ciutat Flamenco aporta novedades,

como la incorporación del Palau de
la Música, que acercará el flamenco
a toda la familia con Flamenkids. Pero
el Mercat de les Flors será un año más
la sede principal del festival, con la
sala Maria Aurèlia Capmany
como espacio principal,
la sala Pina Bausch
para las propuestas
más experimentales
y los formatos más
íntimos y el hall
acogerá diferentes
improvisaciones.
El sábado 23 de
mayo el cantaor Salao
improvisará junto a Albert Quesada y Zoltán Vakulya, dos bailarines de danza
contemporánea. Ese mismo día, el
pianista Dorantes actuará acompañado del contrabajista Renaud Gar-

cía-Fons en la Maria Aurèlia Capmany, una sala que también acogerá un
homenaje a Jerez a cargo de David Lagos y Mercedes Ruiz. En la sala Pina
Bausch, destinada a las propuestas
más arriesgadas, estarán Juan
Carlos Lérida con Niño de Elche, Pol Jiménez y Daniel
Hernández, que ofrecerán un poco frecuente
encuentro entre la danza española y el vídeoarte. «El flamenco no
tiene fronteras, ni siquiera el espacio exterior es una frontera», subraya el director del Mercat
de les Flors, Francesc Casadesús, en referencia al cantaor con casco de astronauta que aparece en el
cartel promocional del festival de este
año.

Juan Francisco Ferrándiz explora la condición femenina

«La llama de la sabiduría»,
almas y armas de mujer
SERGI DORIA BARCELONA

«¿Tienen alma las mujeres?». Esta pregunta, que hoy suena insultante, se
formulaba en el siglo XV al referirse
aquellos que se consideraban inferiores. Si no tenían alma… toda vejación
estaba permitida. En «La llama de la
sabiduría», su segunda novela después de «Las horas oscuras», Juan
Francisco Ferrándiz se traslada a la
Valencia renacentista: una joven, Irene Bellvent, deberá enfrentarse a los
poderes fácticos para evitar el cierre
del hospital benéfico de En Sorell que
fundaron sus padres… Su capacidad
para superar los obstáculos, en una
sociedad que desprecia a las mujeres,
abona un «camino de perfección» que
Ferrándiz identifica con las siete «lec-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

tios» y «El latido de la sibila» que resuenan, a modo iniciático, en la narración. Ese «latido» representa la solidaridad del género, un concepto que
aborda la Psicología actual: «Frente
a la hostilidad del medio, las mujeres
se ayudaban en los partos o compartían remedios naturales», señala el
autor.
La condición femenina en el siglo
XV foral no era mejor que en el Medioevo, ni cambió sustancialmente
hasta el siglo XVIII: «El destino de la
mujer era la casa, el prostíbulo o el
convento, aunque hubo algunas ejemplares excepciones: la condesa Anastasia Spatafora, que acogió a los niños expósitos en el hospital de la Santa Cruz de Barcelona o Peregrina

Navarro, natural de Morella, que ejerció la medicina en el siglo XV…». Irene, la protagonista de la novela, está
inspirada en esas damas valientes,
añade Ferrándiz: «Yo la veo en la senda de la heroína en su sentido más homérico… Luchar por conservar el hospital familiar, en lugar de casarse con
un mercader y vivir cómodamente,
supone tomar decisiones y esta es una
novela sobre las mujeres que toman
esas decisiones».
Todo ello, en una Valencia opulenta de nuevos ricos y dinero fácil: «Tenía el prostíbulo más grande de Europa que se llamaba el Partit y reinaba el tráfico de influencias… Se tardó
treinta años en construir un hospital
público porque se prefería invertir en
la Lonja de la Seda que era un edificio
más vistoso…». ¿Cómo la Ciutat de les
Arts?, apuntamos. «El ‘Se me’ n fot valenciano no tiene edad», apostilla el
escritor y abogado.
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El 17 de mayo

El Cor de Cambra
del Palau celebra
su 25 aniversario
con un concierto
ABC BARCELONA

El Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana inicia el próximo
domingo, 17 de mayo, la celebración de su 25 aniversario con un
concierto dedicado a Claudio Monteverdi que estará dirigido por su
fundador, Jordi Casas.
Según informó ayer la entidad
musical, durante toda la temporada y hasta al concierto de clausura de la efeméride, el 14 de febrero de 2016, con el oratorio Israel
en Egipto de Haendel, que será dirigido por el titular actual del Cor,
Josep Vila i Casañas, todos los conciertos de la formación en el Palau de la Música Catalana estarán
dedicados a la celebración del aniversario.
En el concierto del próximo domingo 17 de mayo, el Cor de Cambra del Palau interpretará una selección de madrigales y también
algunos de Scherzi Musicali, piezas de carácter popular, pensadas
para el divertimento de los asistentes, informa Ep.
El Cor de Cambra estará acompañado en este ocasión por la formación instrumental «Music(aperta», liderada por Corrado Bolsi. El
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana fue creado por el Orfeó Català en 1990 con la misión
de difundir la música coral universal, promover la recuperación del
patrimonio musical catalán y fomentar la nueva creación.
Jordi Casas i Bayer fue su director durante los primeros 21 años
y en septiembre de 2011 dejó el testigo a Josep Vila i Casañas. Galardonado con el Premio Nacional de
Música, la formación ha colaborado con prestigiosas orquestas nacionales e internacionales y ha sido
dirigido por grandes batutas internacionales.
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Belén Maya,
Flamenco de
∑ La bailaora estrenará
en Cataluña su
espectáculo «Los
invitados»
MARÍA GÜELL BARCELONA

Descubrimiento, investigación y riesgo. El festival Ciutat Flamenco reinventa el género con nuevas propuestas pero no olvida grandes artistas
como la bailaora gitana Belén Maya
que estrena en Cataluña su espectáculo «Los invitados». El próximo 19
de mayo arranca el programa del certamen con la actuación del guitarrista Rafael Riqueni y levará anclas el
24 de mayo con el estreno de «Bodas
sangres», que hermanará flamenco y
jazz. La vigésimo segunda edición de
Ciutat Flamenco aporta novedades,
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Juan Francisco Ferrándiz expl

«La llama de la sa
almas y armas de
SERGI DORIA BARCELONA

«¿Tienen alma las mujeres?». Esta pregunta, que hoy suena insultante, se
formulaba en el siglo XV al referirse
aquellos que se consideraban inferiores. Si no tenían alma… toda vejación
estaba permitida. En «La llama de la
sabiduría», su segunda novela después de «Las horas oscuras», Juan
Francisco Ferrándiz se traslada a la
Valencia renacentista: una joven, Irene Bellvent, deberá enfrentarse a los
poderes fácticos para evitar el cierre
del hospital benéfico de En Sorell que
fundaron sus padres… Su capacidad
para superar los obstáculos, en una
sociedad que desprecia a las mujeres,
abona un «camino de perfección» que
Ferrándiz identifica con las siete «lec-
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Loquillo recupera avui
la seva jaqueta de cuir
a la sala Razzmatazz

elpais.cat DIJOUS, 14 DE MAIG DEL 2015, NÚMERO
1.590 3393
ÁREA:

Pàgina
6
SECCIÓN:
ESPECIAL

Pàgina 7

PAÍS: España

PÁGINAS: 1-3

TARIFA: 31830 €

CM² - 300%

14 Mayo, 2015

“Glòria a Gaudí, el primer arquitecte al·lucinogen!”, va dir Dalí; aquí, a la Pedrera, en una imatge de Paris Match de 1969. / p. habans

Dalí, el barceloní
La ciutat fou cabdal per al pintor empordanès, tot i que apareix molt difusa en la seva geografia vital
José Ángel Montañés

L

’univers geogràfic de Salvador Dalí (1904-1989) apareix sempre associat a la seva ciutat natal Figueres; a Cadaqués, on passava els estius; a Portlligat, on tenia un dels seus estudis; a
Púbol, on hi havia el castell que va
regalar a la seva esposa Gala; fins i
tot a ciutats com París i Nova York,
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on va viure llargues temporades.
Però el genial pintor empordanès
va mantenir una relació i uns vincles molt intensos amb Barcelona
tota la seva vida, que no sempre
han estat prou considerats dins de
la seva intensa biografia. La seva
família paterna i materna era
majoritàriament barcelonina; moltes de les seves amistats de tota la
vida van ser barcelonines; va desen-

volupar una intensa vida social en
aquesta ciutat; els seus inicis professionals van tenir lloc a Barcelona, i fins i tot la va utilitzar per
posar a punt els seus mètodes
d’acció i la seva capacitat de polemitzar. Aquí va exposar un bon nombre de vegades i va escriure articles
de premsa, a més de passejar el
nom d’aquesta ciutat per tot el
món. Però les seves inclinacions po-

lítiques centralistes, el seu rebuig
al nacionalisme, del qual va presumir en vida, i la decisió d’ignorar
Barcelona i Catalunya en les seves
últimes voluntats en favor de Madrid, segueixen pesant en la imatge
negativa que encara avui, després
de 25 anys de mort, se segueix tenint d’ell. Un llibre que sortirà els
pròxims mesos de l’historiador de
l’art Ricard Mas, autor d’un bon

nombre d’assajos sobre el pintor,
publicat per l’Ajuntament de Barcelona dins de la col·lecció que ha editat títols com Espriu i Barcelona,
Joan Fuster i Barcelona i Candel i
Barcelona, reivindica el barcelonisme de Dalí, després de recórrer els
llocs que el pintor freqüentava a la
ciutat i d’entrevistar prop d’un centenar de persones que el van
conèixer.
Passa a la pàgina 2
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Ve de la pàgina 1
Dos dels esdeveniments que relacionen Dalí amb Barcelona marquen la vinculació, entre l’amor i
l’odi, del pintor amb aquesta ciutat. Tots dos se situen en un dels
centres de debat intel·lectual de
la ciutat amb més de 150 anys
d’història: l’Ateneu Barcelonès. El
1930, després de pronunciar la
conferència Posició moral del surrealisme, va posar fi a la seva
relació amb la cultura imperant
de la ciutat, després de qualificar
l’escriptor Àngel Guimerà de
“gran porc”, “pederasta” i “immens putrefacte pelut”; de proposar l’enderrocament del barri
Gòtic; d’abolir la sardana i regalar
un exemplar de La Femme visible,
que acabava de publicar, amb la
dedicatòria: “Per al putrefacte Ateneu Barcelonès, afectuosament”.
L’acte, com no podia ser d’altra
manera, va acabar amb un intent
d’agressió a Dalí d’alguns dels socis presents, la dimissió del president, Pere Corominas, que no va
ser acceptada, i amb Pere Adalvert, amic de Guimerà, titllant
Dalí de “don nadie, tarambana i
boca de l’infern”. Per contra, el
1950, dos anys després del retorn
del seu exili americà voluntari,
Dalí va tornar a l’Ateneu per reconciliar-se i fer les paus amb la
seva conferència Per què vaig ser
sacríleg, per què sóc místic?, en la
qual es retractava del seu passat.
Però hi va haver altres vegades. La primera imatge pública
coneguda de Dalí és a Barcelona,
a finals de 1926, amb 22 anys. Són
fotogrames del documental Gent i
paisatge de Catalunya de Josep
Gaspar, en el qual es recull una
plàcida conversa al jardí de l’Ateneu al costat d’escriptors com Josep Maria de Sagarra i Alexandre
Plana, pintors com Lluís Mercader o Rafael Durancamps, o galeristes com Josep Dalmau, en què
el pintor dialoga amb normalitat
amb aquests intel·lectuals davant
la càmera. “És que Dalí tenia un
75% de sang barcelonina. És normal la seva presència des de molt
jove en aquesta ciutat, encara que
no n’hi hagi gaires imatges, ja que
Figueres i Barcelona estaven
molt ben comunicades des de finals del segle XIX per tren”, explica Mas, que comença el seu llibre
explicant la complicada família
del pintor i la seva vinculació amb
la ciutat.
Com el seu avi Galo Dalí, que
va arribar a Barcelona el 1881 i es
va instal·lar amb la seva dona Teresa Cusí i els seus tres fills, Caterina, Salvador —el pare del pintor—
i Rafael, en un pis de lloguer a la
rambla de Catalunya. I allà van
viure fins que Galo es va suïcidar
el 1886, després d’un intent fallit,
tirant-se pel pati de llums, i la
vídua i els dos nens orfes van ser
acollits a casa de la filla gran, Caterina, que s’havia casat amb l’advocat José Maria Serraclara. Salvador va estudiar Dret. En 1900 va
obtenir la plaça de notari per
oposició de Figueres, però abans
d’instal·lar-se es va casar amb la
seva promesa a la basílica de la
Mercè de Barcelona, mentre que
el seu germà Rafael va estudiar
medicina i va acabar sent el metge del cos de bombers de Barcelona. Ell va ser l’ateneista que va
introduir el pintor a l’entitat.
Felipa Domènech, la mare de
Dalí, “que era de Barcelona i sempre va viure al Call”, tenia dos germans. Anselm era el propietari de
la llibreria Verdaguer, situada da-
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vant del Liceu, i va fundar
l’Associació Wagneriana de Barcelona i, amb Amadeu Vives i Lluís
Millet, l’Orfeó Català. “Va ser el
proveïdor de l’artista, de lectures
i d’articles de pintura, com teles i
pinzells, i era un membre hiperactiu de la societat civil, ateneista i
amic del galerista Dalmau, que
apareix en les imatges de l’Ateneu
amb Dalí i que va acabar sent marxant seu”, explica Mas.
La presència del pintor a la ciutat és continuada en aquests primers anys. Sempre que ve s’allotja a casa de la seva família, fins
que el 1929 coneix Gala a Cadaqués. “La família no va poder suportar que el noi convisqués amb
una dona russa, deu anys més
gran que ell, casada i mare d’una
nena, de la qual, a més, sospitaven que traficava amb drogues,
així que va acabar desheretat i expulsat de l’univers familiar”, cosa
que va propiciar l’allunyament
del que havia estat el seu univers
familiar i geogràfic fins aleshores.
“Vaig ser expulsat de la meva família el 1930, sense un sol cèntim.
Tot el meu triomf mundial l’he
conquerit amb el sol ajut de Déu,
la llum de l’Empordà i l’heroica
abnegació quotidiana d’una dona
sublim, la meva esposa Gala”, va
escriure Dalí a Nova York el 1950.
“Segueix venint a donar conferències i a muntar exposicions,
però a partir de llavors s’allotja
en hotels com el Royal Meublé
del carrer del Carme i, des de
1935, a l’Hotel Ritz, el primer hotel que va tenir la ciutat per acollir grans personalitats com ell”.
L’actual Palace conserva la suite
Salvador Dalí, de 150 metres quadrats, bany romà i antiguitats, en
la qual el pintor va protagonitzar
un bon nombre d’anècdotes: el
1971 va regalar a Gala, pel seu
aniversari, un cavall dissecat que
van haver de pujar per les escales fins a l’habitació del cinquè
pis. L’endemà va donar una roda
de premsa pujat a la gropa del
pobre animal petrificat.
Dalí va demostrar el seu coneixement de Barcelona en articles com els que va escriure a Vogue el 1950 i a Paris Match el
1969, on fa pràcticament de guia
turístic i recomana visitar llocs

macos que pagava una agència,
l’armava demanant coses i plats
increïbles”. També aconsellava visitar la plaça Reial, on “li agradava perdre tota una tarda”, assenyala Mas des de la terrassa de
l’Ocaña, un bar-restaurant que, si
hagués existit en vida del pintor,
segur que l’hauria visitat.
A prop de la plaça Reial freqüentava botigues com El Taxidermista, on es va fer la famosa
foto muntat, altre cop, en un rino-

com la Sagrada Família, la Pedrera o el Parc Güell, tots de Gaudí,
“el primer arquitecte al·lucinogen”, o veure Floquet de Neu al
zoo, al qual fa protagonitzar un
happening amb una maniquí vestida de núvia; aconsella assistir
als toros a la Monumental, o menjar en restaurants com Les Set
Portes, el Via Veneto, el Perellada,
el Windsor, Els Cargols, Quo Vadis i L’Orotava, on, si anava
acompanyat, “sobretot de models

ceront i on va encarregar 2.000
formigues dissecades per a una
de les seves obres; també el Herbolario del Rey, que conserva recipients per a mate amb la imatge de Napoleó, el personatge que
tant el va impressionar des de petit, i no va parar fins a aconseguirne un a canvi d’un dibuix que
mai va arribar a lliurar. “Quan
tenia sis anys volia ser cuiner, i
als set, Napoleó, i des de llavors
la meva ambició no ha parat de

créixer”, va escriure a Diario de
un genio. Es pot visitar la botiga
d’espardenyes del carrer Avinyó,
on se’n comprava, o la fruiteria
del Mercat la Boqueria, on adquiria mel de dàtil perquè els seus
bigotis es mantinguessin ferms.
Altres botigues han tancat, com
la sastreria Mosella. “Estava situada sota la Pedrera i era on es
feia els seus vestits”, explica Mas.
En dóna fe una fotografia que
s’exhibia a la botiga fins fa dos
anys, en què el propietari provava un dels seus treballs davant la
mirada de Franco.
A la nit visitava tablaos flamencs com el de Los Tarantos,
en el qual ballava Maruja Garrido, “una bailaora que va fer debutar a l’Olympia de París i a la qual
va preferir per protagonitzar el
1971 un surrealista videoclip al
costat de l’Arc de Triomf dirigit
per Valerio Lazarov, en lloc de Lola Flores”, o la zona de bars gais
que hi havia al costat de la plaça,
“que visitava amb el seu amic el
ballarí i galerista Carlitos Lozano
i la seva inseparable Amanda
Lear, un transvestit de Barcelona
de Noche, amb la qual anava als
toros i s’asseia a primera fila, i en
acabat se n’anava amb els toreros
de festa després de la corrida. A
Dalí li encantaven els transvestits. En el llibre s’explicarà tot”.
I és que Mas ha buidat literalment les hemeroteques a la recerca de la informació que ha quedat
de la presència de Dalí a la ciutat,
tot comprovant que moltes de les
seves intervencions generaven
imatges però no informació escrita, “com la seva participació en
programes de ràdio on hi havia
concursos per saber quant mesu-

raven els seus bigotis, o de dobles
de Kim Novak”. També, que
molts dels tòpics que fins i tot ell
mateix va crear no es corresponen amb la realitat. “En els seus
llibres explica que va fer coses en
un dia que en realitat van passar
en mesos i fins i tot anys de diferència. El llibre posarà ordre en
tot això”, avança Mas.
Del seu gairebé centenar d’entrevistes ha pogut comprovar
com moltes de les persones que

“presumeixen i treuen profit”
d’haver-ho conegut “no el coneixien tant”, mentre que d’altres
“com el director de cinema Bigas
Luna, ja mort, l’artista Xavier
Corberó o el perruquer Llongueras sí que van tenir una relació
molt intensa i sana amb ell”. Un
altre dels aspectes poc sabuts de
Dalí és que va ajudar molts artistes catalans a ser coneguts als Estats Units, presentant-los galeristes, portant premsa o muntant fes-
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Diferents moments de
Salvador Dalí vinculats amb la
ciutat de Barcelona, als anys
seixanta i setanta. A
l’esquerra, a l’habitació del
Ritz, a la gropa del cavall
dissecat que va regalar a Gala
el 1971, tal com va donar una
roda de premsa. Al centre, a
finals dels seixanta, emulant
l’estàtua de Colom al port; i el
1958, al costat d’un guàrdia
urbà en un carrer de la ciutat.
A sota, d’esquerra a dreta:
amb el seu sastre Carles
Mosella, a la sastreria que hi
havia als baixos de la Pedrera,
on es feia els vestits; a la
plaça de toros Monumental,
al costat d’Amanda Lear el
1969, i al tablao de Los
Tarantos el 1964, al costat
d’alguns dels ballarins.
/ efe / josep postius (afb)
/ arxiu familiar mosella

tes després de les inauguracions.
Ho va fer amb Corberó, amb Tàpies o amb Tharrats. En una festa, després de la inauguració
d’una exposició de Tàpies a la galeria Martha Jackson de Nova
York, Gardy Artigas, en una mena
d’acció surrealista, i sense que
Dalí se n’adonés, li va tallar un
dels seus característics bigotis.
“Quan va tornar a Espanya el primer que va fer va ser encarregar
a Llongueras un maletí amb bigo-

tis postissos, per si li tornava a
passar”. Uns bigotis que sens dubte va utilitzar en les sessions
fotogràfiques que tant li agradava
protagonitzar.
La primera vegada que Dalí exposa els seus quadres a Barcelona
va ser el 1922, en una mostra organitzada per l’Associació Catalana
d’Estudiants a les Galeries Dalmau, on va mostrar vuit teles i va
rebre l’elogi de la premsa. Tres
anys més tard, a la mateixa Dal-
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mau, va debutar en solitari amb
17 pintures i cinc dibuixos, i el
1926 va exposar al Saló de Tardor
de la Sala Parés, mentre que l’any
següent va fer la seva segona individual a la Dalmau amb 23 noves
pintures i set dibuixos. Aquest
any Margarida Xirgu va estrenar
al Teatre Goya Mariana Pineda de
Federico García Lorca, amb decorats i vestuaris de Dalí. “Van seguir exposicions el 1933 i 1934,
organitzades per Dalmau, i després res, fins a la Biennal Hispanoamericana de 1952, en la qual se li
dedica tota una sala. El 1962 va
exposar la seva Batalla de Tetuan
juntament amb la de Fortuny, al
Saló del Tinell; la galeria Tharrats
exposa la seva obra el 1967; la Rene Metrás dues vegades, el 1969 i
1973, i la galeria Dau al Set altre
cop el 1970, acabant amb la gran
retrospectiva que se li va muntar
el 1983, en què es van poder veure
400 obres seves”, enumera Mas
de memòria.
Malgrat les nombroses exposicions que va celebrar a Barcelona, són poques les obres que es
conserven d’ell a la ciutat. “Va vendre algunes obres a la primera
exposició individual per la posició
del pare i de l’oncle. Menys en la
segona. La gent es va retratar perquè era el nen, però aquí, en general, no es compra art, ni de Dalí,
ni de Miró ni de Picasso; fins i tot
es venen el que tenen per dos duros”, es lamenta Mas. Va passar
amb la família de Dalí. El 1956, el
seu oncle Anselm i els seus cosins
van vendre a uns rics italians l’impressionant Penya-segats (1926) i
el matrimoni Morse, els principals col·leccionistes de Dalí a
l’Amèrica del Nord, aconsellats

pel mateix pintor, es van quedar
la majoria de les 22 obres que penjaven al passadís de l’habitatge familiar de la ronda Universitat.
Dalí va tenir un paper fonamental en la consideració i revalorització del modernisme barceloní i, sobretot, de Gaudí. “L’admirava sense reserves. A Gaudí
l’atropellen el 1926, i quatre anys
després ell ja parlava de la seva
obra a París de forma entusiasta.
Ha estat el principal difusor de la

El 1950 va escriure a Vogue: “Al
passeig de Gràcia trobareu exemples sensacionals d’aquesta mena
d’arquitectura delirant, veritable
música debussiana solidificada”, i
el 1956 va donar una conferència
happening al Parc Güell lloant l’arquitecte i la seva obra. Tant l’admirava que, a més dels elogis
teòrics i literaris, va incorporar el
seu imaginari gaudinià en obres
com Monument imperial a la donainfant (1929) i La font, on les co-

seva obra a França i els Estats
Units”. Va ser ell qui el va defensar davant els surrealistes en un
article de Minotaure amb fotografies de Man Ray, després que Apollinaire i Zervos asseguressin que
Gaudí “havia desacreditat la ciutat amb les seves nombroses construccions, amb el seu gust d’allò
més ridícul”; una opinió que compartien llavors molts barcelonins.
Dalí se sentia atret per aquesta
arquitectura fantasiosa i diferent.

lumnes perforades amb balcons
asimètrics remeten a Gaudí.
Pel que fa a si segueix sent un
personatge molest a Barcelona i
Catalunya, un personatge per revalorar, Mas creu que no. “Quan
va morir el 1989 tothom pensava
que era un pallasso, la gent no
tenia cap consideració amb ell. Es
valorava només el bon dibuixant
que era i el seu període surrealista, i és que la imatge frívola que
va projectar el NO-DO li va fer

molt de mal. Però amb el temps la
seva imatge ha millorat, i no perquè ningú hagi fet una campanya
a favor seu, que no. El temps posa
a tothom al seu lloc, i avui Dalí és
un dels grans, del qual encara ens
queda molt per valorar, com la
seva faceta com a escriptor i pensador”, considera l’investigador.
Pel que fa a si Barcelona s’ha
portat bé amb ell, Mas és categòric: “Mai el van fer fora a puntades de peu; hi ha hagut moments
de més o menys idil·li, i altres moments als anys trenta, després de
la famosa conferència de l’Ateneu, que ve a la ciutat, però no té
cap atenció mediàtica, no se li fa
cas, perquè és un esvalotador, un
alterat i un guillat. Però la cosa
canvia quan torna el 1948. És veritat que no té carrer ni plaça, i que
es dóna a un carrer el nom d’una
persona de la que et sents
orgullós, i sembla que sempre hi
ha una excusa per no donar-l’hi.
És veritat que la seva presència
als museus de la ciutat és mínima
o nul·la, però Figueres tampoc
està tan lluny, no cal ser barcelonacèntric”.
No deixa de cridar l’atenció
que el Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) només tingui
d’ell tres obres de joventut i una
altra cedida per la Generalitat el
2010: Naixement una deessa, que
va regalar el mateix pintor un any
abans de la seva mort. I, sobretot,
que el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) no en tingui cap, malgrat que n’hauria pogut tenir unes quantes. Després
de morir el 1989, l’Estat, propietari únic del llegat, va crear una
comissió per repartir les seves
obres entre Madrid, Figueres i
Barcelona. Segons Jaime Brihuega, un dels negociadors ministerials, va ser decisió de la Generalitat portar-ho tot a Figueres. L’actual conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va assegurar fa uns
mesos: “En algun moment de la
negociació, qui la gestionava va
decidir no executar l’opció que es
quedessin algunes obres a Barcelona”. Fins que l’Ajuntament no
concreti a quina plaça o carrer li
dóna el nom de Dalí, segurament
un espai a la nova centralitat que
serà l’estació de l’AVE de la Sagrera, Dalí seguirà ocult a la ciutat.
Tant com les pintures que el 1969
va crear en una volta del Palauet
Albéniz per encàrrec de l’alcalde
Porcioles i que només es poden
visitar, tot i que són públiques, un
cop a l’any, durant el cap de setmana de la Mercè.
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Chameleons Vox

Izä

El grup britànic, actiu
des del 1981, fa un
concert a la Sala Apolo
a les 20 h.

Actuarà al cafè bar
d’Amics de les Arts i
Joventuts Musicals de
Terrassa a les 22.30 h.

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Síntesi 90’. Tallers
Oberts Barcelona s’inaugura avui amb l’exposició
fugaç Síntesi 90, que, per
primera vegada, reunirà
una selecció d’obres amb
els seus artistes només
durant una hora i mitja.
Molts d’ells treballaran en
directe per al públic assistent. Aquesta activitat es
desenvoluparà durant dos
caps de setmana: del 15 al
17 de maig als districtes
de Sarrià i Gràcia, i del 22
al 24 de maig als districtes de Ciutat Vella i el Poble-sec.

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Sputnik: l’odissea del
Soyuz 2’. La comprovació de la informació és un
concepte clau per entendre l’exposició. Tindrà lloc
al CosmoCaixa fins al 31
de maig.

BARCELONA

10.00
MASTER CLASS
Master Class amb Jan
Ype Nota. Jan Ype Nota
és, des del 2005, director
artístic de la Haydn Jeugd
Strijkorkest dels Països
Baixos. Va començar els
seus estudis de violoncel
amb Jyri Prchal a la seva
ciutat natal de Leeuwarden, i després va estudiar
al Conservatori Reial de
l’Haia, on va obtenir el diploma en interpretació
sota la tutela de Jean Decroos. Va continuar els
seus estudis a Londres
amb David Strange. Als
Països Baixos ha estat solista amb diverses orquestres, sota la direcció, entre d’altres, de Frans
Brüggen. És actiu també
en el camp de la música
de cambra, en diverses
formacions. Actualment,
Jan Ype Nota és violoncel·lista principal de l’Orquestra d’Holanda del
Nord, i professor de violoncel al Conservatori
Prins Claus de Groningen. Els seus alumnes han
guanyat importants premis d’interpretació. Tindrà lloc al Conservatori
del Liceu.

BARCELONA

19.00 RECITALS
‘Jaume Vallcorba i la
poesia’. Hi participaran
Francesc Parcerisas,

‘Dior & I’, pel·lícula escrita i dirigida per Frédéric Tcheng, inaugura el festival Moritz Feed Dog ■ ARXIU

Cinema i moda a Barcelona
BARCELONA
DOCUMENTALS

Dior and I inaugurarà el festival
Moritz Feed Dog avui a les 20.30 h
als Multicines Aribau. Es tracta de
la primera edició d’una mostra dedicada a la relació entre el cinema
i la moda. Serà l’estrena a l’Estat
d’aquest documental sobre el modista.
El 15 de maig a l’Aribau Club, es
projectarà The next black a les
17.00 h, com a part d’una activitat
paral·lela que inclou la taula rodo-

na Moda, tecnologia i sostenibilitat, en què experts de diverses disciplines parlaran des de la seva experiència sobre el paper de les noves tecnologies i l’investigació en
el desenvolupament de la moda
sostenible. En la taula rodona hi
participaran Queralt Antú Serrano, directora creativa d’ OVNI Medialab i directora del Llunatics Future Fashion Festival; el departament de comunicació d’H&M, i
Jeanologia: The Science of Finishing, una empresa especialitzada

en tecnologia sostenible per a la
indústria tèxtil. El dia 16 de maig
hi haurà l’oportunitat de veure de
nou Dior and I a les 16.30 h; a les
18.30h, Call it a balance in the unbalance; a les 20.15 h,Twiggy: the
face of the 60s, i Fresh dressed, a
les 21.45 h. L’últim dia, el 17, es
projectarà, a les 16.15 h, Irish; a
les 18.15 h, Traceable; a les
20.00 h, Christian Louboutin:
Top of the heels, i a les 21.30 h,
Notebook on cities and clothes 83.
REDACCIÓ

Gemma Reguant (actriu),
Juan Antonio Masoliver
Ródenas, Lola Badia, Manel Ollé, Ponç Pons, Rafael Argullol. Escriptor,
crític, traductor, professor i figura fonamental
del món editorial, Jaume
Vallcorba ens va deixar
l’estiu passat. Ara rep un
homenatge merescut i necessari per la seva contribució extraordinària al
panorama de la poesia catalana, castellana i universal. A través d’una
combinació de lectures i
converses amb autors
destacats del catàleg de
Quaderns Crema i
d’Acantilado, s’aniran
resseguint els diferents
aspectes de la profunda,
rica i complexa relació
que Vallcorba va mantenir amb la poesia com a
lector, exegeta i editor.
Com a complement de
l’acte d’homenatge a Jaume Vallcorba, excepcionalment Quaderns Crema obrirà les portes per
permetre visitar la seva
seu editorial i acostar-se
encara més a la figura i
l’obra del vibrant editor i
escriptor. L’acte tindrà
lloc a la biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda.

BARCELONA

20.00 CONCERT
Eduard Iniesta. Concert
d’Eduard Iniesta, de l’Orquestra Nacional d’Andorra. Concert que forma
part del cicle l’ONCA al
Palau. Gerard Claret, director de l’ONCA, serà el
concertino i director. Tindrà lloc al Palau de la Música Catalana.

BARCELONA

22.30 CONCERT

Loquillo actua a Razzmatazz ■ ARXIU

Pere-Albert Balcells, al Liceu ■ ARXIU

L’aclaparador retorn de
Loquillo

Com escoltar el ‘Così fan
tutte’ de Mozart: ‘masterclass’

BARCELONA

BARCELONA

El Loco actuarà al Razzmatazz dins el Guitar Bcn i
l’acompanyaran els Nu Niles. El disc que van enregistrar els dos artistes va tenir un gran èxit.

Pere-Albert Balcells, un dels grans divulgadors de
Mozart, explica les claus del Così fan tutte al Foyer
del Liceu. Entrada gratuïta amb invitació.

20.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.00 CONFERÈNCIA

Duet flamenc. Els dos
artistes que conformen
aquest duet (Pedro Javier
González i Horacio Fumero) tenen trajectòries individuals molt marcades
pels instruments que els
acompanyen: una guitarra espanyola està massa
lluny del flamenc i el contrabaix és un instrument
que deu gran part del seu
desenvolupament actual
al jazz. Si a tot això hi afegim que es tracta de dos
músics amb arrels iberoamericanes, nascuts a banda i banda de l’Atlàntic, es
defineixen les línies bàsiques del seu discurs musical. Al Harlem Jazz Club.
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BARCELONA

Freiburg
BarockConsort. Un dels
conjunts més extraordinaris del barroc europeu
es presenta en formació
de cambra per fer un repàs a l’obra de compositors com ara Falconieri i
Schmelzer. A més, el públic podrà escoltar alguns
del cànons bachians i el
cèlebre Cànon i giga de
Pachelbel. El programa es
mou entre la lleugera música de dansa i la sonata
virtuosa. A la Sala Cambra de l’Auditori de Girona.

왘 Apolo

MANLLEU

왘 Club

18.00 CONFERÈNCIA
‘L’humor en llapis i
paper’. Cicle de Conferències de l’Aula Oberta. A
càrrec de Lluís Capdevila
Sanitjàs, professor de dibuix. Especialista en romànic de Catalunya. Dibuixant prolífic, caricaturista i notari satíric de
l’actualitat nacional. A la
sala de sessions de l’ajuntament de Manlleu.

TERRASSA
EXPOSICIÓ

‘Els colors de la llum’.
Mostra l’obra que l’artista
i vitraller Vila-Grau està
realitzant al temple de la
llum i el color: la Sagrada
Família. Vila-Grau s’interrelaciona amb l’arquitectura de Gaudí, juga amb la
llum que aquest va projectar en dissenyar les obertures del temple i s’esplaia amb el color i el ritme
dels ploms, intentant crear una atmosfera de reflexió, de pensament, de
sensacions… Al Centre
Cultural de Terrassa.

L’acudit

Leila Montes

‘Les variacions
Sebald’

Al Jamboree, a les 20
hores, hi presentarà
‘Influences’, òpera
‘prima’.

GIRONA

21.00 CONCERT

<<

Jordi Casanovas. Fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabte, 20.30; i diumenges,
18.30. I Luis Pardo, a En tu mente. Horaris: de dijous a dissabtes, 22.45 (dia 14 de maig, no hi
ha funció), i diumenges, 20.30.

TEATRE

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Fins al 17 de maig.
Horaris: dijous i divendres,
20.30, dissabtes, 18.00 i 20.30, i
diumenges, 18.00.

왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. De
l’1 al 17 de maig, L’avi Tonet, amb
la Cia. Jordi del Río, per a nens i
nenes a partir de 4 anys.

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Incendis, de Wajdi Mouawad. Dir.
Oriol Broggi. A partir del 17 de juny. Horaris: de dilluns a divendres, a les 20.00. Dissabte, 20 i
27 i diumenge, 21, funcions especials a les 18.00.

왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 29 d’abril al
17 de maig La Hydra presenta
Utilitat programada. De dimarts
a dissabtes, 21.00; diumenges,
19.00. Programació familiar: del
2 al 31 de maig Infants Terribles
presenta La fàbrica de les històries. Dissabtes, 18.00; i diumenges, 12.00.

왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Bruno & Jan (& Álbert). Del 7 al 24 de maig. De dimecres a dissabte, 20.30, diumenge, 19.00. A litle bit of soul,
concert de Nacho Melús. Teatre
familiar: Les supertietes, amb la
Cia. Brif, Braf, Bruf.
Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabtes, 17.30 i 20.00; diumenges, 17.30. I David Guapo.
Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00. Confessions de dones de
30. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30, dissabtes, 18.00
i 20.30, i diumenges, 18.00.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. A partir del 14 de maig, Concerto a
tempo d’umore, autor i director
Jordi Purtí, amb l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà. De dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
12.00 i 18.00. I en doble programació Las noches del club de la
Comedia, dissabtes, a les 23.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Così fan
tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart. Dies 20, 21, 22, 24, 26, 27,
28, 29 i 30 de maig. Familiar: Els
músics de Bremen. Dies 23 i 24
de maig, a les 11.00.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: La flauta màgica Dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Amantes descontrolados. Dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Txema tea time. Divendres, 20.30.

XAVI TORRENT

왘 Teatre

Un moment de l’espectacle ■ TEATRE CONDAL

‘Concerto a tempo
d’umore’ al Teatre Condal
BARCELONATEATRE

Al Teatre Condal arriba l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà amb l’espectacle Concerto a tempo
d’umore, de Jordi Purtí, en què dotze músics i un
director d’orquestra fan transcórrer la música clàssica per situacions inimaginables.

왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació infantil: del 9 al
31 de maig, la companyia
Dreams Teatre presenta La bella
dorment (musical). Horaris: dissabtes i diumenges, a les 18.00.
Programació adults: Dilluns 11
de maig, a les 21.00,Quiero jugar
a un juego, amb David Moreno.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Blau marí, amb la Cia. Pinotxo
amb Bicicleta. Versió de Puff, el
drac màgic. A partir de 2 anys.
Horaris: divendres i dissabtes,
18.00; i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. No res, Sala Brossa,
del 14 al 31 de maig. De dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, a les 19.00. Somiant
en cocodrils, Sala Fregoli, fins al
24 de maig.De dimecres a dissabtes, 20.00; i diumenges,
18.00. La vida, anar tirant, Sala
Palau i Fabra, del 13 al 17 de
maig. De dimecres a dissabtes,
21.30; i diumenges, 20.00.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87. A
partir del 14 de maig Titzina presenta Distancia siete minutos,
de Pako Merino i Diego Lorca.
Horaris: de dimarts a dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00. L’Offlavillarroel: Ricard de
3r, dramatúrgia Gerard Guix, direcció Montse Rodríguez, amb
Quim Àvila. Horaris: dimarts 12 i
dimecres 13, a les 20.30; dies
20, 21, 26, 27 i 28 de maig, a les
22.15.I en doble programació:
els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios a 1.000
merdes de gags. I dissabte 16 de
maig, Raúl Pérez a Amor a primera risa, a les 23.00.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). Fugaç, de
Xavi Mañé, dissabtes de maig,
19.00. No és tan fàcil, per Truss

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Exposició al CCCB fins
al 26 de juliol sobre
W.G. Sebald.

Espectacles, dissabtes de maig,
21.30. Raquel i Rachid, per Albur
Teatre, diumenge 17 de maig,
19.00. Criminal, per Sotacabina
Teatre, diumenge 17 de maig,
20.30. La paradoxa de Protàgones, per T-14/15, diumenges 24 i
31 de maig, 20.30. Cinc instants
preciosos, per Brot escènic
(Alea Teatre), dissabte 30, 21.30,
i diumenge 31, 18.00.
왘 Romea,

Hospital, 51. Fins al 17
de maig Els veïns de dalt, de
Cesc Gay amb Pere Arquillué,
Àgata Roca, Nora Navas i Jordi
Rico. De dimarts a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00; i
diumenges, 18.00. I en doble
programació: OFF Romea: prorrogat, fins al 16 de maig, Waikiki
Honolulu, dramatúrgia i direcció
de Paul Berrondo, amb Borja Espinosa i Joel Minguet. Divendres,
22.30; i dissabtes, 22.45. A partir del 20 de maig, Entremeses,
de Miguel de Cervantes, dir. José
Luis Gómez amb Julio Cortázar,
Miguel Cubero, Palmira Ferrer,
Javier Lara, Luis Moreno, Inma
Nieto, José Luis Torrijo, Elisabet
Gelabert, Eduardo Aquirre de
Cárcer i Diana Bernedo. De dimarts a divendres, 20.30; dissabtes 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.00.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Confidències a Al·là, de
Saphia Azzeddine, direcció Magda Puyo. De dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, a les
19.00. Infantil: La flauta màgica.
Diumenge, 17 de maig, a les
12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Locus Amoenus,
d’Atresbandes. Del 13 al 24 de
maig. De dimecres a dissabtes,
21.30; i diumenges, a les 18.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de Jordi Casanovas, dir.

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La gavina, d’Anton
Txèkhov, del 7 al 31 de maig. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació. Nues. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 19.00 i 21.30; i
diumenges, 19.30. Gisela y libro
màgico. Horaris: dissabtes,
17.00, i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión. Horaris: de
dimecres a divendres, 21.00, dissabtes, 18.30 i 21.30, i diumenges, 18.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. A la burgesa musical.
Horaris: dijous i divendres,
20.30; dissabtes, 20.00; i diumenges, 19.00.50 sombras de
Andreu, divendres, 23.00; dissabtes, 00.00, i diumenges,
20.30. Detectives Martínez, dissabtes, 22.00. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30, i diumenges, 17.00.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Mares i
filles amb la Nina, la Mariona
Castillo i la Clara Peya. Horaris:
de dijous a dissabtes, 22.00, i diumenges, 20.00. Happy love o
love story!, de Toni Sans i Rubèn
Muntañola. Horaris: dimarts i dimecres, a les 20.30. Estrena el
14 de maig Fang a les costelles,
de Gerard Vàzquez amb Eudard
Doncos, Ramon Canals i David
Garcia Llop. Horaris: de dijous a
dissabtes, 20.00; i diumenges,
18.00.

Burkhard, direcció Josep Maria
Mestres. Fins al 17 de maig. Última setmana! Sobretítols en castellà i anglès, cada dissabte. Tot
pels diners 2. Cleopatra, d’Iván
Morales. Fins al 24 de maig.
왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: dimecres, 20.00; dijous, 17.00; divendres i dissabte, 20.00; i diumenge, 18.00. Sala Tallers: Mots de
ritual per a Electra de Palau i Fabre. Horaris: dimecres, divendres i dissabte, 20.00, i diumenge, 18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Nancho Novo és El cavernícola. Horaris: dimecres, dijous i
divendres, 21.00; dissabtes,
20.00 i 22.00; i diumenge, 19.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Clicks. Horaris: dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges,
17 i 24 de maig, a les 19.00.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Los Vivancos Aeternum. Horaris: dimecres i dijous, 21.00; divendres, 21.30; dissabtes, 18.30 i
21.30; i diumenges, 18.30.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Últimes setmanes! 31 de
maig, última funció de Mar i Cel.
Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Lo mejor de Pepe Rubianes, 20.30. Baño de chicas, 22.00. Sala Xavier Fàbregas: ImproShow, 21.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 17 de maig. Estrena el 7
de maig Diary of a scoundrel,
d’Alexander Ostrovsky. De dijous
a dissabtes, 20.30; i diumenges,
18.00. En anglès. Estrena el 29
de maig Pàginas arrancadas del
diario de P, d’I. del Moral.

142430-1111127®
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<<

왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. Guapos&Pobres, de Xavier
Torras i Toni Martín amb Ivan Lavanda, Elena Gadel, Mariona
Castillo, Muntsa Rius, Frank
Capdet, Xavi Duch, Jorge, Velasco i Gracia Fernández. Horaris:
de dimarts a divendres, 20.30;
dissabtes 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.30. En doble programació, divendres 15 de maig,
Ultrashow, amb Miguel Noguera,
a les 23.30. El dissabte 16 de
maig, Miguel Lago a Soy un miserable, a les 23.30.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. El curiós incident del gos a
mitjanit, de Mark Haddon, dir.
Julio Manrique. Fins al 24 de
maig.
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Frank V
(opereta d’una banca privada),
de Friedrich Dürrenmatt & Paul

116737-1110667A

|
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 48

O.J.D.:

TARIFA: 734 €

E.G.M.:

ÁREA: 104 CM² - 20%

SECCIÓN: REPORTAJE

14 Mayo, 2015

Ens agrada!

02.

03.

05.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

En l'acte que es va fer ahir al vespre al Montepio de Conductors hi
van intervenir membres de d'alguns partits polítics que van mostrar les seves prioritats a l'hora de
solucionar la problemàtica de les
comunicacions. La veu més contundent, però, va ser la d'una víctima que
vaMayo,
resultar amb
greus fe13
2015

que han tingut accidents en aquesta carretera». PAÍS: España
Els responsables també busPÁGINAS:
11 fer
quen harmonitzar
el discurs per
més pressió davant la Generalitat.
TARIFA: 1116 €
La presidenta de la plataforma,
Fina Casals, té clar
que «fa
anys
que ÁREA:
360
CM²
ens mobilitzem, però cal que arribin solucions».

mitats de la carretera per implicar actuacions polítiques a curt terFRECUENCIA:
mini. Diario
entitats i formacions polítiques
Els responsables de la platade tots els nuclis.
O.J.D.:
6844
La iniciativa arriba després de forma aﬁrmen haver copsat en
copsar pocs gestos en l’àmbit po- les converses que han mantingut
E.G.M.: 26000
lític malgrat els anys que fa que els amb els presidents de les entitats
d'opinions per soluciomembres
de
la
plataforma
fan re- disparitat
40%
SECCIÓN:
SOCIEDAD
unions i concentracions reivindi- nar el problema de la sinistralitat
catives. Volen donar al suport que a la C-55.
ARXIU/LORENA GARCÍA

El jutge prorroga per quatre
anys l’embargament de
ﬁnques de Fèlix Millet
 L’instructor manté sota
custòdia judicial quatre
propietats de l’expresident
del Palau de la Música
EFE | BARCELONA

El jutge que investiga el saqueig
del Palau de la Música ha prorrogat per quatre anys l'embargament de quatre ﬁnques propietat
de Fèlix Millet i la seva dona a l'Ametlla del Vallès, entre aquestes el
domicili familiar, per cobrir la seva
responsabilitat civil per l'espoliació. En una resolució, a la qual ha
tingut accés Efe, el titular del jutjat d'instrucció 30 de Barcelona
acorda la pròrroga de l'embargament dels béns de Millet, un cop
transcorreguts els quatre anys que
la llei estableix com a límit màxim
per a aquestes mesures.
Per aquest motiu, el jutge, d'acord amb la Llei Hipotecària, ha ordenat al registre de la propietat de

Granollers que anoti la prohibició
de disposar de quatre ﬁnques de
l'Ametlla del Vallès de les quals són
titulars tant Millet com la seva
dona, Marta Vallès, també imputada en la causa.
Entre aquestes quatre propietats
hi ha la casa Turó Blanc, que és la
mansió que el matrimoni té ﬁxada com a domicili familiar i en la
qual el jutge instructor va conﬁscar la col·lecció d'art, quan al juliol
del 2012 va ordenar escorcollar la
propietat.
Uns mesos abans, el magistrat
que investigava el saqueig del Palau de la Música havia ordenat embargar tots els béns coneguts de
Fèlix Millet i Jordi Montull per garantir la responsabilitat civil que
pogués derivar-se de la seva condemna per l'espoliació del Palau de
la Música, que per al conjunt dels
imputats va arribar a ser de 40 milions d'euros.
Malgrat que en un primer instant Millet i Montull van confessar

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cionalitat andorrana, van ser imputats per un delicte contra la seguretat en el trànsit, ja que circulaven a una velocitat que és penalment punible. Quan siguin requerits hauran de comparèixer al
jutjat de guàrdia de Solsona. Per altra part les dues motocicletes van
ser immobilitzades.

Fa quatre anys que les finques
de Millet estan embargades i
ara s’acaba el termini legal
màxim de la mesura
Entre les propietats sota
tutela judicial hi ha Turó
Blanc, que és la mansió on viu
Millet amb la seva esposa
L’objectiu del jutge és
mantenir coberta la fiança de
40 milions d’euros imposada
a Millet i Montull

El saquejador confés del Palau de la Música, Fèlix Millet, en un judici

haver espoliat un total de 3,3 milions d'euros del Palau de la Música, l'auditoria deﬁnitiva d'aquesta
institució cultural va elevar el saqueig ﬁns a 35,1 milions d'euros.
De tots els diners desviats per

Millet i Montull, segons el Palau,
17,5 milions d'euros ho van ser de
la Fundació Palau de la Música, 13
de l'Orfeó Català i 4,6 del Consorci -del qual formen part el ministeri de Cultura, la Generalitat i

l'Ajuntament de Barcelona.
El juliol del 2012, el llavors instructor del cas, Joan Maria Pijuan –ja retirat–, va ordenar l’escorcoll dels domicilis de Millet i Montull, on es van intervenir 50.000 euros, que guardaven en metàl·lic entre tots dos, i les seves valuoses
col·leccions d'art.
A més a més, dies més tard, el
magistrat va exigir a CDC una
ﬁança de 3,2 milions d'euros per
cobrir la quantitat que els exresponsables del Palau de la Música
haurien desviat suposadament a la
formació nacionalista, que ara el
ﬁscal vol ampliar ﬁns a 6,6 milions
d'euros.

