Taula de contingut
La Simfònica de Cobla i Corda celebra 10 anys amb ‘Cançó d’amor i de guerra’
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“Té molt de mèrit
que Metalquimia faci
aquest projecte;
demostra un alt grau
de compromís social”
Marta Madrenas

ALCALDESSA DE GIRONA

La Simfònica de Cobla i Corda, durant la gravació del disc, a l’Auditori de Girona ■ PERE DURAN / NORD MEDIA ✮

La Simfònica de Cobla i
Corda celebra 10 anys amb
‘Cançó d’amor i de guerra’
a La SCCC grava la sarsuela de Martínez Valls en un doble CD amb números
inèdits a Es farà els propers dies 24 i 25 de novembre a l’Auditori de Girona
Xavier Castillón
GIRONA

La Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya
(SCCC), el projecte musical únic al món que impulsa la Fundació Metalquimia, en col·laboració amb
l’Auditori de Girona, celebra el seu 10è aniversari
fent un important salt endavant, amb l’enregistrament de Cançó d’amor i
de guerra, la sarsuela catalana per excel·lència,
composta pel valencià Rafael Martínez Valls i estre-

nada el 1926, de la qual
ara es recuperen dos números inèdits no inclosos
en la partitura per a cant i
piano que es va publicar en
els anys trenta.
“Aquest és el projecte
més ambiciós de la SCCC
tant a nivell escenogràfic
com d’inversió econòmica, com de persones involucrades, amb més de 140
músics i cantants sobre
l’escenari”, afirma el president executiu de Metalquimia, Josep Lagares,
que ahir va presentar el
projecte a l’Ajuntament de

Girona, acompanyat per
l’alcaldessa, Marta Madrenas; el director musical de
la SCCC, Francesc Cassú;
el director tècnic de la formació, Jaume Lleixà i,
com a noves incorporacions, Joan Casas, productor artístic i estudiós de
Cançó d’amor i de guerra
–en va publicar l’edició crítica el 2006–, i Francesca
Masclans i David Cuspinera com a responsables de
la direcció escènica del
concert de presentació
d’aquest doble CD, que
s’estrenarà el divendres

ALCANAR

Els Mossos desprecinten
el xalet d’Alcanar Platja
P.3

24 (21 h) i el dissabte 25
(19 h) de novembre a l’Auditori de Girona i més endavant arribarà també al
Palau de la Música Catalana. “Ja tenim altres dates
previstes fins al 2019”, va
dir Lleixà.
En aquest nou disc i espectacle, la SCCC col·labora amb la Polifònica de
Puig-reig –“Havien de ser
ells”, va afirmar Cassú per
subratllar la idoneïtat de
la coral en aquest context– i amb destacats solistes com ara la soprano
tarragonina Marta Mat-

héu, en el paper de Francina; el tenor barceloní Roger Padullés com a Eloi, i el
baríton lleidatà Toni Marsol, donant vida a l’avi Castellet. Les entrades per als
concerts de Girona ja es
poden comprar al web de
l’Auditori (18 i 25 euros).
“Cançó d’amor i de
guerra, que en el seu moment va ser prohibida inicialment per la censura,
representa l’anhel més noble dels pobles i de les persones per la seva llibertat i
autodeterminació en moments de gran convulsió.
L’obra llança un missatge
a favor de l’amor, la igualtat i la confraternitat, i en
contra de la guerra i els interessos econòmics que hi
ha al darrere”, va remarcar Josep Lagares, fent un
paral·lelisme entre la situació actual i els fets que
narra la sarsuela de Martínez Valls, ambientada en
un poble del Vallespir durant la Revolució Francesa, a finals del segle XVIII,
en un complicat moment
polític i social.
91 anys des de l’estrena
“L’espectacularitat
d’aquesta nova versió servirà per recordar, 91 anys
després de la seva estrena,
que mai no hem de renunciar al nostre dret inalienable a la llibertat i el progrés”, va afegir Lagares sobre aquest “projecte patriòtic de gran excel·lència
musical”, com el va definir
Madrenas. ■
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Recitals, concerts, bpera... Unatria de la
millor mtisica cl~ssica de la setmana
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cats oberts les 24 hores del dia i
restaurants de menjar ràpid han
envaït l’entorn de la Sagrada Família i han aniquilat el comerç de
proximitat i banalitzat una de les
destinacions amb més visites de
la ciutat. Cada dia es concentren
al voltant del temple una mitjana
de 40.000 persones, de les quals
12.500 entren a la basílica i les al-
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tenim establiments tradicionals,
puja el preu de l’habitatge...
L’avinguda Gaudí
convertit
PAÍS:s’ha
España
en una Rambla, amb souvenirs,
músics de carrer
que toquen
PÁGINAS:
2 tot
el dia...”, es va queixar un veí a
l’assemblea TARIFA:
celebrada 5880
dimarts
€
per analitzar la situació i anunciar la protesta.ÁREA: 227 CM² Malgrat que un pla especial

complir la normativa. “Al juny
d’aquest estiu els diumenvam pentinar la zona, vam insges se celebra missa a la
peccionar 63 botigues FRECUENCIA:
en les
basílica,
de manera que
Diario
quals venen souvenirs i vam obrir
s’endarrereix l’obertura
35 expedients, dels quals
23 ja 120418
al turisme a les onze del
O.J.D.:
s’han sancionat per no tenir llimatí. Del gener a l’agost
cència i destinar més del E.G.M.:
20% del 549000
ha rebut 3.163.635 persoseu espai a records, i dotze més
nes, unes 14.000 més que
per alterar el paisatge urbà
penl’any
passat.
20%
SECCIÓN:
VIVIR
jant articles al carrer”, va explicar

Amics de la Rambla es desmarca
de l’Ajuntament: “No vam tenir vot”
D. MARCHENA Barcelona

La presentació de la candidatura
guanyadora del procés de “transformació integral, social i urbanística de la Rambla” va recalcar
el pes que han tingut i tindran en
el futur les opinions dels veïns.
L’Ajuntament també va destacar
que “la valoració” de l’opció vencedora –la de l’equip Km-Zero,
que té com a acara més visible
l’arquitecta i exregidora Itziar

González– la va dur a terme un
jurat de “personal intern de
l’Ajuntament” i representants de
diversos col·legis professionals i
d’Amics de la Rambla. Aquesta
entitat, però, va desmentir ahir la
versió municipal.
El gerent d’aquesta plataforma
ciutadana, Xavi Masip, assegura
que tenien un representant en la
mesa de contractació, “però en
cap cas no va tenir accés a les deliberacions tècniques per poder

decidir la idoneïtat dels projectes
presentats i tampoc no va tenir
cap mena de vot a l’hora de decidir quin era el projecte guanyador”. L’Ajuntament ha replicat
que la mesa de contractació va
decidir crear un grup tècnic per
avaluar les sis candidatures i va
ser aquest grup –que sí que tenia
el suport d’Amics de la Rambla–
l’encarregat “de l’anàlisi i puntuació concreta de les propostes”.
L’oposició ha criticat el concurs i
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la falta de dades específiques sobre la reurbanització. Aquestes
informacions encara no es coneixen perquè l’avantprojecte es redactarà “en els propers sis mesos” i les obres no començaran
abans del 2019. L’Ajuntament va
convocar un concurs internacional sui generis perquè volia valorar només la metodologia de treball dels aspirants. “És el primer
cop que no em demanen un projecte acabat”, va reconèixer la
mateixa Itziar González, capdavantera d’un equip que va tenir
cinc rivals. Aquesta arquitecta, afí
a l’alcaldessa Ada Colau, va ser
regidora independent de Ciutat
Vella durant el mandat de Jordi
Hereu i va dimitir perquè es va

accions com la instal·lació de les
taquilles, i per tant de les cues,
dins del recinte i l’increment de la
venda d’entrades en línia”.
La regidora va reconèixer els
esforços de la basílica per buscar
solucions però va reclamar que
encara és necessària una implicació més gran per millorar la qualitat de vida dels habitants.

sentir sola en les denúncies
contra un frau urbanístic. Va ser
arran del cas Palau, en què el
temps i la justícia li han acabat
donant la raó.
Km-Zero va defensar com a eixos de la seva actuació les auditories ciutadanes i la vocació d’“escoltar tothom”, en sintonia amb
el que sempre ha postulat l’alcaldia, que ha fet de la participació
ciutadana una de les seves banderes. Arran de la matisació
d’Amics de la Rambla, aquest diari espera la resposta dels representants de quatre col·legis professionals de Catalunya. Són els
altres “membres externs” que, segons l’Ajuntament, van participar
en la valoració de les propostes. 
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Para la Asamblea Nacional Catalana (ANC)
y Omnium
Cultural,
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Cuentas
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€ los 5 millones que el Tribunal
E.G.M.:
exige a Artur Mas y a los promotores del 9-N supone «romper el estado de derecho, un abuso de
autoridad. y una actuación inquisitorial,
impropia
de un
estado
democrático». Por ello,SECCIÓN:
han organizado
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CM²
- 60%
ESPAÑA
una recogida de fondos entre sus ﬁeles para pagar esa cantidad. Lo han denominado «caja de solidaridad»
o «caja de resistencia»
Septiembre,
2017 y su objetivo es mostrar la «unidad del independentismo».

Pilar FERRER

Con un pacto para atizar la calle de
acuerdo con Carles Puigdemont,
pero replegado por los dos casos
más graves sobre su persona: el
escándalo del Palau y las comisiones ilegales del 3% de Germá Gordó. Este es el ánimo de Artur Mas,
en el momento desaﬁante de Cataluña. Personas de su entorno conﬁrman que tras el anuncio del Tribunal de Cuentas habló con su
sucesor y ambos acordaron la rueda de prensa y el «discurso del
miedo». Pero al margen de sacar
pecho, lo que preocupa al ex president es el horizonte judicial que le
amenaza ante las dos sentencias
que se avecinan inminentes sobre
el Palau y la actuación de quien
fuera su número dos y hombre de
conﬁanza. «Afronta un septiembre
negro», aseguran en su entorno.
La manipulación sobre la decisión el Tribunal es absoluta en el
bloque soberanista. Según fuentes
jurídicas, no se conmina de momento al pago de indemnización
alguna a los responsables del 9-N,
sino que se les cita el día 25 para
iniciar un procedimiento y, posteriormente, incoar expediente. Pese
a ello, Mas y Puigdemont acordaron esceniﬁcar otro frente contra el
Estado español y refugiarse en sus
«amenazas opresoras», que culminan con la petición de la ANC de
poner en marcha una colecta que
cubra el posible embargo judicial.
«Una nueva farsa», dicen fuentes
del Tribunal y dirigentes constitu-

El ex president afronta un septiembre negro
con dos sentencias que amenazan con
salpicarle: el «caso Palau» y las comisiones
ilegales de su mano derecha

«Mas está hecho
polvo»... por el
3 por ciento

cionalistas, que ven un «desvarío
total» en los partidos separatistas.
La mayor preocupación de Mas
radica en las próximas sentencias
del Palau, el mayor expolio que se
recuerda, y las acusaciones contra
Gordó, ex consejero de Justicia y
gerente del partido por cobro de
comisiones irregulares. Mas era el
máximo responsable de Convergència y ello le salpicaría muy de
cerca. Tras unos meses casi callado,
ha reaparecido en algunas declaraciones con su discurso victimista
para intentar ocultar lo que se le
viene encima. «Una pantomima
para tapar los trapos sucios», admiten veteranos convergentes tras
Efe

El ex president aplaude tras la aprobación de la ley para activar el referéndum
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destacar que, hoy, en la nueva cúpula del PDeCAT no se le reconoce
la autoridad que tenía.
El TSJC decidió imputar a Gordó
por el caso 3% de presuntas comisiones ilegales a Convergéncia, con
duras acusaciones de delitos de
tráﬁco de inﬂuencias, cohecho,
prevaricación y malversación. Un
golpe en toda regla para Mas, dado
que Gordó fue su mano derecha.
Secretario de la Generalitat, consejero de Justicia y gerente de CDC
durante siete años con un gran
poder. «Mas está hecho polvo»,
admiten antiguos cargos convergentes de su etapa presidencial.
Aseguran que el «caso Palau», cuyas
penas se prevén elevadas, y la imputación de Gordó, le han afectado
el doble que el informe delTribunal
de Cuentas sobre el gasto de dinero
público en la consulta del 9-N.
El ex president no piensa dimitir
de la presidencia del PDeCAT, su
objetivo es defender el «procés»
hasta el ﬁnal y buscar el choque de
trenes con Madrid, de cuyos vagones no piensa apearse. Para sus
leales, Mas es una víctima del acoso
a Cataluña. En opinión de sus adversarios, busca envolverse en la
independencia «para ocultar sus
fechorías». En todo caso, la división
en el partido es muy fuerte, la tensión latente y las críticas a Puigdemont por su dependencia de la
CUP, enormes. «Me da todo igual»,
le espetó el president a su antecesor
en su última conversación telefónica ayer mismo. «solo nos queda la
calle», respondió Mas en una desesperada huida hacia adelante.

