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Colau contrata a la auditora que
no detect6 el saqueo del Palau
Pagar~.
462.000eurosa unaempresa
quetampoco
encontr6
irregularidades
enel Fbrum
VICTOR
MONDELO
BARCELONA
vier Trias le prorrogaseel contrato
La candidatura de Barcelona en a cambiode 1,39 millonesde euros.
AhoraColausigue el ejemplo del
Comfi(BComfi)
hizo de la critica
la corrupci6nen las filas conver- derrotado alcalde de CiUy amplia
gentes uno de los puntales de su la relaciSncontractualconla audicampafia.La entoncescandidata a tora -que opera en UTEcon Prila Alcaldia,AdaColau,lleg6 a convocar una rueda de prensa ante el
Palau de la Mfisica para explicar
c6mopretendia levantar las alfombras del Ayuntamiento.
La elecci6n
del emplazamiento
no fue casual;
no existe lugar mils simb61icoen
Barcelonapara hablar de saqueos.
Cuatromesesdespu~s,ya con la
vara de mandodel Consistorio entre sus manos,Colauha decidido
confiarla supervisi6nde las cuentas
del Ayuntamiento
y todas las empresas municipalesa la auditora
queno fue capazde detectar el desvio de rondosdel Palau. E1gobiemo
barcelon~saprob6la pasadasemana renovar el contrato a Gabinete
T~cnicode Auditoriay Consultoria ceWaterhouseCoopers-hasta noSA,la empresaque analiz6 la con- viembrede 2016. La pr6rroga tentabilidad de la Fundaci60ffe6Ca- dra un coste de 462.000euros.
talh Palaudesde2002hasta que esLa relaci6n monopolisticaentre
tall6 el escandalo en 2009y que el Ayuntamiento
y GabineteT~cnitambi~nescrut6, sin encontraruna co de Auditoria y Consultoria SA
sola irregularidad,los nflmerosdel viene siendo denunciadasin ~xito
Consorcide la entidadcultural.
por el PP, queya solicit5 en su dia
Tinssalir a la luz el desviode fon- a Trias la extinciSn del contrato
dosrealizadopor F~lixMillet,el Pa- ante la cuestionablepericia de la
lau encarg6una nuevaauditoria a auditora para advertir de las mala empresaDeloitte, que acabaria niobras delictivas efectuadas por
haciendoaflorar un desfalco de 23 Millet. Los populates entienden
millonesde euros.
que una empresa con ese borrSn
La incapacidaddel GabineteT~c- no puedeescrutar una instituci6n
nico de Auditoriay ConsultoriaSA que manejaun presupuesto anual
para evitar el saqueode la entidad de 2.500 millones.
cultural no fue 6bice para que XaPerono es s61ola formaci6nli-

Hereuy despuds
Triasya confiaron
enel 6abinete
T~cnico
deAuditoria
Lafirmaexoner5
al tripartito
porel
encargo
deinformes
injustificados
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Laalcaldesa
deBarcelona,
AdaColau.
ANDREU
DALMAU
/ EFE
derada por Alberto Fernandez la
que cuestiona esta renovaci6n,
tambi~nel sector denunciala falta
de rotaci6n entre las auditoras
contratadas por el Ayuntamiento.
GabineteT~cnicode Auditoria y
Consultoria SAtambi~nrevis6 las
cuentas del FbrumUniversal de
les Cultures sin detectar ninguna
anomalia.E1pasadoaflo, la Sindicatura de Comptespublic6 un informe en el que denunciaba c6mo
la empresa municipal BIMSA
otorg6 indemnizacionesinjustificadas a los directivos que organizaron la construcciSn de las infraestructuras del evento. Tambi~n subray6la Sindicatura que el

Fbrumacab5 costando 240 millones pfiblicos frente a los 215presupuestadoso que, tambi~ninjustificadamente, se desembolsaron
seis millones de euros en concepto de gratificacionesal consejode
administraciSnde la sociedadgestora del acontecimiento.
La mismaauditora que seguira
analizandolas cuentasdel Ayuntamientoexoner6al segundotripartito tras el encargoen 2007de informesextemosde dudosautilidad que
costaronal erario catalan 729.000
euros. Despu~sse descubri6que el
Governya la habia contratadopara
revisar en 2005las cuentasde los
puertosde la Generalitat.
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Lachelista
vallisoletana
BeatrizBlanco,
premio
Salieri-Zinetti
:: EFE
MADRID.
E1 d~o formado pot la
chelista espafiola Beatriz Blanco
y el pianistaitaliano FedeficoBosco ha ganado el primer premio
del Concurso Internacional de
Mflsicade C~mara
Saliefi-Zanetti,
que se celebra en Verona(Italia).
Enesta edici6n, en la que ban
participado 80 gmposcon miembros de cuarenta nacionalidades,
el dflo BlancoBoscosuper6 las
cuatro fases del concursointer
pretando obras de Beethoven,
Chopin, DebussyyBrahms, has
ta llegara la final y alzarseconel
primer premio con su interpretaci6n de la ’Sonatapara violonchelo y piano’, de Chopin.
Blancoy Boscoincluir~nla obra
con la que ban ganadoel premio,
dorado con 10.000 euros y una
gira de conciertospot varias ciudades europeas, en el disco que
tienen previsto lanzar en octubre. E1ConcursoInternacional
de Mfisica de C~mara
Salieri-Zinetti naci6 en 2010con el doble
objetivo de premiar la excelencia de los j6venesint~rpretes en
mfisica de c~imaray rendir homenaje a dos grandesmflsicosde la
regi6n de Verona,AntonioSaliefi y el director de orquestaGae
tano Zinetti.
Brillante trayectoria
Blanco(VaBadolid,1987) ha ganadoyaelprimer
premio
de la
Fundaci6n
Kiefer
Hablltzel
de
Suiza
en2015o elWflrdigundspreise
2013,
Premio
a laExcelenciaconcedido
potelgobiemo
austriaco
y elYoung
Artist
Award>>
de la Fundacidn
Bernhard
Greenhause
deCalifornia
(Estados
Unidos).
Folmada
enEspafia,
Austriay Suiza, ha actuado en el
Theatre des ChampsElys~es (Paris), VictoriaHall (Ginebra)Stadt
Casino(Basel), Solit/~r (Salzburgo), Tonhalle(Zflrich), Auditorio Nacionalde Madrid,Palau de
la Mflsicay L’Auditoride Barcelona. En la pasadatemporadaac
trio con su compafierode dfio en
la Semanade Mflsica de Medina,
ademgsde en elTeatro de Calder6n. Tambi~ntoc6 el pasadomes
de enero con la OSCyL.
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Barcelona ciutat
L’ètica de la transparència en l’era de
les macrodades (Big Data). Seminari

d’investigació impartit per Derrick de
Kerckhove, Visiting Professor de l’IN3
(Università di Napoli Federico II, Itàlia).
Edifici UOCTibidabo. Avinguda Tibida
bo, 3943 (d’11 a 13 hores).
L’evolució del 3D en els estudis d’ar
quitectura i interiorisme. Jornada tèc-

nica gratuïta organitzada pel Campus
Professional de l’Escola Sert i FX Animation - Barcelona 3D School.
COAC. Plaça Nova, 5 (de 12 a 14 hores).

La gestió del patrimoni modernista
avui dia: experiències i visió de futur.
Taula rodona sobre la gestió del modernisme català i visió de futur. Hi intervindran Lluís Bosch, responsable
de la Ruta del Modernisme de l’Institut del Paisatge Urbà, Isabel Vallès,
gestora cultural de Cases Singulars, i
Judith Pi i Riubrugent, directora de
comunicació del Palau de la Música.
Modera Carme Clusellas, directora
del Museu de Girona.
Casa Lleó i Morera. Passeig de Gràcia, 35
(18.30 hores). Formulari d’inscripció a
www.uic.es

‘BLUF’
Sala Beckett
Alegre de Dalt, 55. Barcelona
Fins a l’11 d’octubre
www.salabeckett.cat

]La jove companyia La Calòrica torna a l’atac amb una de les seves

comèdies plenes de mala bava: ‘Bluf’. Una obra sobre la insatisfac
ció que recorre a una societat que ho vol tot –i especialment a la
generació que ronda els trenta anys, que no té res del que els havi
en promès– a través de tres històries creuades que acaben confluint.

Insatisfacció garantida
JUSTO BARRANCO
Barcelona

L

a companyia La Ca
lòrica creu que la co
mèdia i una bona ra
ció de mala bava són
els ingredients ideals per par
lar dels temes realment im

Grec i que ara aterra a la Sala
Beckett, que encara segueix a
la seva seu d’Alegre de Dalt en
espera del seu nou local a Po
blenou.
Cinc actors a les ordres d’Is
rael Solà donen vida a dotze
personatges de tres històries
que s’entrecreuen i que aca

però no fem l’obra per dir que
la vida és un bluf i que això és
motiu de depressió, sinó que
ens hem adonat que la vida és
un bluf i ho hem de celebrar,
volem convertir la insatisfac
ció en energia positiva i pren
dre’ns les coses que ens poden
semblar una estafa com una

Homenatge a Anthony Quinn. Lorenzo

Quinn presenta La strada i parla del
seu pare Anthony Quinn en el marc
de l’homenatge que li dedica la Filmoteca de Catalunya. 3 euros.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 19 (18.30 hores).
Parlem amb... Xerrada sobre el llibre

Set de saviesa. Sabor, saber i salut de
l’aigua de mar, de Pedro Manrique,
amb Lluís Prats, Joan Bramona i Isabel Celma.

TELÈFONS
ÚTILS

Paràlisi cerebral, una realitat descone
guda. Conferència inaugural d’aques-

ta exposició de fotografies d’Emilio
Gómez a càrrec d’Esther Jolonch i
Olaortua, directora de la FCPC i de
l’equip dels Serveis Educatius.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 ho
res).
Laberintia. Presentació d’aquest lli-

bre de Josep Otón, a càrrec d’Eulàlia
Solé, sociòloga i escriptora, Ester Romero, comunicadora, Jesús Ballaz,
autor de narrativa, i l’autor.
Casa del Llibre. Rambla de Catalunya, 37
(19 hores).
Quarhis, Quaderns d’Arqueologia i His
tòria de la Ciutat de Barcelona. Presen-

tació del número 11 d’aquesta publicació.
Muhba. Plaça del Rei (19 hores).

Periplo. Presentació d’aquest llibre

de Josep Fullà Bombardó. Un viatge
amb retorn en el qual el personatge
central reprèn una expedició exploratòria al Pacífic.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
l’avinguda Portal de l’Àngel (19 h).
Wishna. El jardín de las luces. Presen-

Setmana de portes obertes de l’escola
Mariló Casals. Durant aquesta setma-

na l’escola Mariló Casals ofereix cada
tarda tres xerrades gratuïtes i d’altres
activitats a preu reduït al voltant del
món esotèric i el creixement personal. A les 18 h, Tarot Para Dummies,
a les 19 h, Astrología, Dinero y Profesión, i a les 20 h, El Chamanismo en el
Siglo XXI.
Escola Mariló Casals. Muntaner, 121,
1.º 2.ª (de 17 a 21 horas).

Biblioteca Vapor Vell. Passatge Vapor
Vell, s/n (19 hores).

tació d’aquest llibre de J.D. Kaplan.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62 (19
hores).
Encara Déu? Nova activitat del cicle

ALBA LAJARÍN

Una escena
de Bluf, de la
companyia
La Calòrica, que
es representa a
la Sala Beckett

portants. La nova
comèdia de La
Calòrica és Bluf,
una obra sobre la
insatisfacció que
viu l’actual gene
ració que ronda els trenta anys
i que no troba res del que els
havien promès, però també de
la insatisfacció general d’una
societat en què tothom vol el
que no té i on triar, i per tant
renunciar, és cada vegada més
difícil.Unmuntatgequejavan
dur a terme el passat festival

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061
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ben confluint:
una dona a qui
acomiaden d’una
feina on fa molts
anys que treba
lla, un home a qui
la seva parella deixa després
d’una dècada junts i unes atra
cadores de pa sucat amb oli
que volen abandonar la vida
criminal i fer alguna cosa de
gran valor.
Per l’autor de la peça, Joan
Yago, el bluf al que fa referèn
cia el títol “és tot en conjunt,

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

provocació per continuar en
davant”. De fet, els personat
ges de l’obra decideixen can
viar les seves vides i això, ex
plica, en alguns casos les
millora i en d’altres les acaba
empitjorant. Però, assenyala,
“el que intentem compartir
amb l’espectador és que la fe
licitat no la trobaràs en els al
tres o en les coses que tens, en
què et truquin d’una gran fei
na o aparegui l’amor de la teva
vida, sinó en com et planteges
aquesta vida”.c

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

Diàlegs de Pedralbes, amb Juan de D.
Martín Velasco, Andrés Torres Queiruga i Francesc Torralba. Confirmar
assistència al correu electrònic:
pedralbes@fragmenta.cat
Reial Monestir de Santa Maria de Pedral
bes. Baixada del Monestir, 9 (19.30 ho
res).
L’Ésser estimat. Presentació d’aquest

llibre d’Evelyn Waugh.
Laie Pau Claris llibreria cafè. Pau Claris,
85 (19.30 hores).

Dijous de jazz. Música amb el Gorka

Benítez Trio (Gorka Benítez, saxo, Dani Pérez, guitarra, i David Xirgu, bateria).
El Foro. Princesa, 53 (20.30 i 22.15 ho
res).

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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Quan ve la
Rarnon
Articulista

fi

Casanoves

Tot i que el setembre ha comenqat
plui6s, encara queden dies
de bonanga fins a Tots Sants,
la castanyada de principis de
novembre. Unes nits fresques
i dies assolellats, forga tebis,
deixant a poc a poc el xardor6s estiu que hem
passat, arab un malenconi6s comiat com ens
evoca la canq6: "Quanve la fi de l’estiu / a la
platja, / ens hem de deixar corn tothom; / els
matins s6n daurats / quart ve el mes setembre
/ i els nostres records". Si!, realment, el mes de
setembre encara porta regust d’estiueig.
Fa dies que tinc sobre la taula un complet
CD que em va regalar la M. Carme Bau en
complir-se els 45 anys del Duo Ausona, que va
participar molt activament, des de la comarca, al moviment de la Nova Cang6. S6n realmerit tres CD amb 51 canqons, algunes de
prbpies i d’altres adaptations de Joan Manuel
Serrat, Raimon, Adamo, Joan Baez, Donovan,
Guillermina Motta, Bob Dylan... Un duo amb
les veus de M. Carme Bau i M. Dolors Roca,
que tamb6 acompanyava amb la guitarra.
Aquestes dues noies comengaren a cantar en
activitats escolars, on van set encoratjades i
animades per professors, amics i familiars a
presentar-se al programa Radio-scope de R~dio
Barcelona, condu’/t per aquell m[tic locutor
Salvador Escamilla. Era un programa variat amb la
determinaci6 clara de promocionar la Nova Canq6
catalana, en un temps encara una mica arriscat, en
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de l’estiu
plena dictadura franquista.
Anaven cada setmana
a R~dio Barcelona a cantar-hi una tang6 en catalh,
durant cinc anys. Van set temps plens de vitalitat
juvenil, de contactes sovintejats amb mernbres de

la Nova Cang6, d’agents discogr~fics i d’actuacions
en llocs memorablesde Catalunya i de les Illes: com
al castell de Bellver a Palma, l’Auditori de Pollenqa,

el Teatre Romea,la Cova del Drac i el Palau de la
Mflsica Catalana de Barcelona.
Hart passat 45 anys i encara ara, en ocasions
senyalades, tornen a cantar algunes de les cangons aplegades en aquest CD. Quina de les
51 cangons del Duo Ausona em porta m6s
records tardorencs? Potser la versi6 de la
can~6 de Donovan, tamb6 cantada per Joan
Baez: Donna, Donnatal tom la va traduir el
Duo Ausona: "Oreneta, oreneta no t’emportis nostre amor" i hi afegiria: no t’emportis
nostre amor ara quart ve la fi de l’estiu a la
platja.
De fet, per a mi, l’estiu comenqa amb la
festa major de Vici acaba ambles festes de
la Merc~ de Barcelona. Una manera molt
particular de mesurar les estacions. Qub hi
farem? Tamb6podria ser un bon rellotge per
copsar el canvi d’~poca, quan s’acaba la cridbria dels hens ales platges i es trasllada als
parcs i jardins de pobles i ciutats i poc despr6s als patis de les escoles. O els comentaris sovintejats dels que v6nen de vacances.
Per alguns, l’estiu han estat uns dies d’aire
lliure, de converses fins la matinada, d’alteraci6 de la rutina, d’horaris flexibles i mop
ta llum i sol. Per d’altres, l’emoci6 de poder
tornar a la vida estrictament reglada, sense
improvisar gaire i amb una sensaci6 d’ordre
aparent, els d6na m6s seguretat per seguir
el dia a dia. Sigui corn sigui i corn deia certa gent que llegia els llibres ensucrats del
pensador franc~s Michel Quoist: "L’estiu no ajuda
a deixondir-nos". Ara ja som setembre de 2015. Un
setembre que arriba carregat amb molta intensitat.

Catalunya Musica
Programa Notes de Clàssica, conduït per Albert Torrens
Emissió: 16-9-2016
Reportatge de Pere Andreu Jariod sobre les obres al Palau de la Música d’adequació a la
normativa de seguretat i restauració de la fusteria dels vitralls de la façana que dóna al
carrer Amadeu Vives.
Minuts 47:10 a 56:33
Enllaç
http://www.ccma.cat/catradio/notes-de-classica/

