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De la Rosa calla y regaña
El empresario no declaró,
pero reprochó a los
parlamentarios que dieran
«datos» no exactos

El abogado Joan Piqué Vidal, en el Parlament

EFE

EFE

Javier de la Rosa

El abogado de Pujol en Banca
Catalana justifica su legado oculto
∑ Piqué Vidal sólo pone
reparos éticos al
«rinconcito» de Pujol,
cuyo origen cree legal
J. G.
BARCELONA

La comisión de investigación parlamentaria propiciada por el «caso Pujol» volvió a vivir ayer una jornada
frustrante por culpa de un silencio elocuente: el del empresario convicto Javier de la Rosa. El financiero se acogió
a su derecho a no declarar en su comparecencia en el Parlamento catalán
y apenas si interrumpió su silencio
para afear a los diputados su falta de
preparación.
De la Rosa alegó que durante más
de veinte años ha tenido que declarar
en varias ocasiones en sedes judiciales diversas «sin mucho éxito» y que

prefería optar por su derecho a no declarar ni responder a las preguntas de
los diputados, informó Efe.
Quien fue definido como «empresario modelo» por el propio presidente Pujol, y que en las últimas tres décadas se ha visto inmerso en varias
causas judiciales –Grand Tibidabo,
Wardbase, etc.– que le llevaron a la
cárcel en tres ocasiones, optó por un
silencio que sólo interrumpió para alegar que no contestaba «por razones
jurídicas». O para recriminar a los diputados que formularan sus preguntas en base a informaciones periodísticas o datos no exactos «que no coinciden con la realidad».
Así, De la Rosa declinó comentar,
por ejemplo, la denuncia contra la familia Pujol que presentó –y luego retiró tras ratificarla– en 2012 en la Audiencia Nacional. Aquella en la que les
acusaba de coaccionarle por revelar
que ocultaba dinero en paraísos fiscales. Tampoco arrojó luz sobre la con-

versación que mantuvo con el «pequeño Nicolás», en la que aseguraba que
se encargó de financiar Convergència
durante los 80 y que facilitó al partido 4.500 millones de pesetas.
En el turno de comparecientes, a De
la Rosa le sucedió el abogado Joan Piqué Vidal, defensor de Pujol en el caso
Banca Catalana. El letrado fue condenado por extorsionar a empresarios
junto al juez Lluís Pascual Estevill y
en marzo pasado aceptó una condena
de un año por blanquear dinero de un
cártel mexicano de narcotraficantes.
Pese a ell a estos «antecedentes»,
Piqué habló de ética. Justificó que el
expresidente Pujol tuviera «un rincon-

Itziar González
La exedil denuncia: «No
tenemos cultura política
sino cultura clientelar
basada en favores»

cito» en el extranjero, en alusión a su
supuesto legado, aunque añadió que
creee que tener dinero fuera de España «éticamente no está bien».
Piqué Vidal alegó que los nacidos
como él antes de 1936, cuando se inició la Guerra Civil española, han pasado «periodos de miedo», por lo que
siempre ha justificado que la gente tuviera «un rinconcito» en el extranjero
por si las cosas se torcían en España.
No obstante, el abogado aseguró
que se cree la versión de Jordi Pujol de
que el dinero que durante años mantuvo oculto en el extranjero procede
de una herencia paterna –«Yo siempre
he tenido mucha fe en la presunción
de inocencia»– y que si no la regularizó fue porque no tuvo la ocasión.

Banca Catalana: todo correcto
En cuanto al caso Banca Catalana, Piqué afirmó que «en Banca Catalana se
encontró todo correcto. No había nada
que no estuviera reflejado en los libros». Y recordó que el caso fue archivado tras una decisión del plenario de
la Audiencia de Barcelona y que esta
medida fue ratificada por el Supremo.
Por otra parte, en la sesión de ayer
de la comisión parlamentaria también
declararon, entro otros, la exconcejal
del distrito barcelonés de Ciutat Vella
Itziar González, quien reiteró que el
proyecto del hotel del Palau de la Música «no estaba justificado».
González, que sufrió un robo en su
casa y llegó a recibir amenazas por
combatir la corrupción en la concesión de licencias de apartamentos y
hoteles, y que acabó renunciando a su
cargo, resaltó que las instituciones tienen «herramientas para combatir la
mafia» y que deben de utilizarse para
ponérselo difícil.
«No tenemos cultura política sino
cultura clientelar basada en favores»,
sentenció.
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electoral, i vol anar resolent incògnites com més aviat millor.
El pas endavant d’Espadaler està
vinculat a la decisió –ara hores d’ara
ferma– de Josep A. Duran i Lleida de
no liderar la llista d’Unió a les eleccions catalanes. “El Ramon va fort,
i el Duran ja no tant”, resumeix càusticament
membre
de la cúpula. El
23un
Junio,
2015
líder democristià va ser sondejat per
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partit. Ahir es va acomiadar per
carta de la direcció criticant la valoració que havien fet del resultat
de la consulta interna del 14-J.
“S’ha prioritzat el judici predeterminat de distanciament respecte a
la independència”, diu Rigol, que el
27-S estarà “amb la gent que clarament s’expressa a favor que Catalunya sigui un estat independent”.

COMISSIÓ DEL FRAU FISCAL

De la Rosa calla però renya els diputats per no preparar-se la feina
LAIA VICENS
BARCELONA

El seu nom havia ressonat desenes
de vegades a la sala de grups del Parlament en sessions anteriors de la
comissió del frau fiscal, però ahir Javier de la Rosa va enterrar qualsevol
expectativa i va mantenir un silenci sepulcral que va indignar els diputats. L’empresari català que ha entrat tres cops a la presó condemnat
per estafa, apropiació indeguda i falsedat documental en diversos casos
de corrupció va acollir-se al “dret
constitucional” de no declarar. Segons va dir, ja s’ha intentat explicar
als jutjats “sense èxit”.
Impertèrrit, De la Rosa es va
mantenir en silenci tot i l’allau de
preguntes sobre el presumpte finançament irregular de CDC o la seva
relació amb Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com el Petit
Nicolás. Fa pocs mesos va sortir a la
llum una conversa en què l’empresari assegurava que havia facilitat
4.500 milions de pessetes al partit

que liderava Jordi Pujol, a qui “portava a la nit” diners en efectiu. De fet,
els diputats van recordar que l’expresident de la Generalitat l’havia
definit com un “empresari model”.
El rostre impassible de De la Rosa només va desfer-se un moment i
va ser per negar que s’hagués embutxacat 68 milions d’euros a través del
cas Grand Tibidabo, pel qual va ser
condemnat a tres anys de presó. “Alto, sisplau”, va demanar al diputat de
Ciutadans Carlos Carrizosa. Va desmentir que s’hagués “apropiat” res
i ho va aprofitar per renyar els diputats per preguntar a partir de retalls
de premsa i no haver-se “preparat”
l’interrogatori. “Si prenen dades,
que siguin exactes”, va etzibar.
Els diputats van carregar contra
l’actitud de “prepotència” de l’empresari, que van definir com “la viva imatge del frau i l’estafa”. Els
grups no van amagar la sospita d’un
“acord” entre sectors empresarials i
polítics per no revelar més informacions i així no ser perseguits judicialment. Al final de la seva intervenció, De la Rosa va dir que tenia inte-
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L’empresari Javier de la Rosa va acollir-se al dret de
no declarar al·legant “motius jurídics”. FRANCESC MELCION

rès a contestar però que no ho havia
fet per “motius jurídics”.
Els que sí que van parlar van ser
l’exregidora de Barcelona pel PSC Itziar González, que va insistir que
l’hotel de luxe del Palau de la Música “no estava justificat”, i l’advocat de
Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, Joan Piqué Vidal, que va justificar
que tenia un “raconet” a l’estranger.
“Per la por dels que vam néixer abans
del 1936”, va dir, encara que “èticament no està bé”, va afegir. El lletrat
va mostrar-se convençut que l’origen
de la fortuna oculta és una herència
i va comparar la implicació dels Pujol
en casos de corrupció a saltar-se algun semàfor en vermell –“No tots ens
comportem com ho hem de fer”, va
excusar–. Piqué Vidal va assegurar
que el van condemnar per suborn
“perquè el jutge Lluís Pascual Estevill es va inventar moltes coses”. Estevill podrà replicar-li la setmana que
ve, en l’última sessió de compareixences d’una comissió que no ha respost, ni de bon tros, a tots els interrogants que van sorgir amb la confessió
de l’expresident.e
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Piqué Vidal admite
que los jueces de
Banca Catalana no
miraron el sumario
PERE RÍOS, Barcelona
Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana,
reconoció ayer por primera vez que la mayoría de los jueces que
exculparon a su cliente en 1986 no leyeron el sumario y justificó ese
comportamiento. “Normalmente, quien se lee el caso es el ponente y
la ley no les obliga a que también lo hagan los demás, porque si no se
hubieran paralizado seis meses los juicios de Barcelona”, dijo.
El abogado que más se identificó con la Generalitat durante
los 23 años que Pujol estuvo en
el poder es ya octogenario, pero
en la comisión de investigación
del Parlament demostró ayer su
capacidad dialéctica y jurídica.
En su trayectoria de más de cinco décadas, Piqué Vidal ha estado en los procesos más importantes que ventiló la justicia catalana, pero también estuvo
imputado en dos procesos y en
los dos acabó condenado.
“La verdad oficial no se corresponde a veces con la verdad
real”, proclamó para defender
su inocencia cuando se le recordó la condena de nueve años de
cárcel del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) por
urdir una trama de extorsión
con el juez prevaricador Luis
Pascual Estevill y otra de un año
de la Audiencia Nacional por
blanqueo de capitales.
Inasequible a esa realidad, Piqué Vidal cargó contra los jueces del TSJC y el fiscal del caso.
Con todo, sí admitió que Estevill
le apuntó en una ocasión un número de cuenta y que el abogado se lo dio a su cliente. Supuestamente ingresó 25 millones de
pesetas, dejó entrever el letrado,
y el juez lo exculpó.
Pero los renglones torcidos
de la justicia que sufrió Piqué
Vidal no existieron en el caso
Banca Catalana y en ese caso sí
que acertaron los magistrados,
vino a decir, aunque ocho de los
41 jueces votasen a favor del pro-

Las frases
del abogado
“Si Pujol dice que es una
herencia de su padre, yo me
lo tengo que creer. Qué pena
para su imagen”
“Es razonable que tuviera un
rinconcito en el extranjero”.
“En Banca Catalana no había
nada que no se reflejase en
los libros, era todo correcto”.
“Pascual Estevill era odiado
por muchísima gente. Fue una
idea genial sacarlo de aquí”.
Joan Piqué Vidal, junto al diputado David Fernández.

cesamiento del expresidente.
“Justicia es lo que dicen dos en
sala de tres”, insistió Piqué Vidal
para justificar la desidia de algunos magistrados en aquel asunto. “Es que no había nada de nada”, dijo, olvidando los contundentes informes del Banco de España que relatan el enriquecimiento de Pujol y sus familiares,
en contra de la ruina que sufrieron miles de pequeños ahorradores y accionistas de la entidad.
El abogado hizo una cerrada
defensa de su cliente en aquel
caso y siguió clamando por su
honestidad, pese a la confesión
de hace casi un año sobre la fortuna oculta. “Éticamente no está
bien”, pero lo justificó por la situación política que se vivía en-
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tonces en España y Pujol tenía
que tener su “rinconcito” de dinero. Con todo, negó haberse beneficiado con aquella defensa,
insistió en que no cobró minuta
a Pujol y apostilló que “supongo
que rompió mi tarjeta cuando lo
exculparon”. El letrado provocó
en otro momento la sonrisa de
los diputados cuando se presentó como una víctima de la justicia. “Yo voy un poco con el lirio
en la mano”, dijo en otro momento de su comparecencia.
Más parco en palabras se
mostró el empresario Javier de
la Rosa, que se negó a declarar y
solo rompió su silencio para pedir a los diputados que se preparasen los temas con más precisión. El que fuera “empresario

/ ALBERT GARCIA

modelo”, en expresión de Pujol,
que acabó en la cárcel Modelo, y
el abogado simboliza como pocos el máximo esplendor del pujolismo, cuando los intereses políticos se cruzaron sin rubor con
los económicos y personales.
Tras ellos declaró Itziar González, exconcejal del distrito de
Ciutat Vella y que sufrió en sus
carnes, con robos y amenazas
de muerte, su voluntad de poner
orden al desmadre del turismo y
su oposición al hotel del Palau
de la Música. La arquitecta defendió la necesidad de acabar
con las redes clientelares de los
partidos y pidió que los cargos
electos sean autónomos de las
estructuras políticas y de la función pública.
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COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

De la Rosa calla al Parlament
i Piqué Vidal justifica Pujol
FERRAN SENDRA

L’empresari renya els
diputats per la seva
falta de preparació i
pels seus «discursos»

IOLANDA MÁRMOL
MADRID

«La veritat oficial no
coincideix a vegades
amb la veritat real»,
sosté l’advocat
JOSE RICO
BARCELONA

D

esprés de desviar-se unes
setmanes del seu curs
principal per navegar per
les enfangades aigües dels
casos Pretòria, Mercuri i Bárcenas, el
riu de la comissió Pujol va tornar a reprendre el curs ahir amb els testimonis de dos màxims exponents dels
tripijocs del pujolisme que van passar de l’esplendor a la presó. Devien
saber moltes coses sobre l’expresident de la Generalitat Javier de la Rosa, l’«empresari model» –Pujol dixit– que va revelar al petit Nicolás el
presumpte finançament irregular
de CDC, i Joan Piqué Vidal, l’advocat
defensor de l’expresident en el cas
Banca Catalana. El primer va optar
per tancar la boca i obrir-la només
per reprendre els diputats per les seves preguntes. I el segon es va limitar
a disculpar l’evasió fiscal de Pujol i a
alertar que les sentències judicials
no sempre diuen la «veritat real». Només a vegades.
De la Rosa va resistir amb impàvid aspecte una hora llarga de preguntes sobre les quals va pretextar
que no contestaria perquè ja ha donat les explicacions pertinents davant la justícia, encara que «sense
gaire èxit». Es referia així a les tres
condemnes a presó que acumula:
entre el 1994 i el 1995, pel cas Grand
Tibidabo; entre el 1998 i el 2000, per
la venda de la paperera ICSA; i entre el 2002 i el 2004, per l’operació
Wardbase. En total, tres delictes: estafa, apropiació indeguda i falsedat
documental. Assumptes que l’empresari va ventilar arrufant les celles, deixant caure les parpelles i encongint lleument les espatlles.
/ El màxim que li van
treure els diputats va ser l’asseveració que la sentència del cas Grand Tibidabo va deixar clar que ell no es va
apropiar «ni un euro». Va reproduir
el seu posat impertèrrit quan se l’interrogava per les seves relacions amb
Pujol i la seva família. I quan se li va
demanar que expliqués la frase que
se sent en la gravació d’una conversa
seva amb el petit Nicolás en què afirma
que «portava els diners en efectiu a la
nit al despatx» de Pujol a la Generalitat. Fins a 4.500 milions de pessetes
de suposats donatius de grans empreses i bancs a Convergència perquè contingués l’independentisme.
«NI UN EURO»
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Un asses
d’Obama
el projec
econòmi
de Podem

33 El president de la ‘comissió Pujol’, David Fernàndez, i l’empresari Javier de la Rosa, ahir al Parlament.
FERRAN SENDRA

Un recital d’assumptes tèrbols
que va acabar fent explotar De la Rosa en el torn del diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa. El financer va
recriminar a ses senyories que estiguessin intentant fer-lo parlar a base
de «dades inexactes tretes de diaris»,
«insults personals» i «discursos» sobre la seva persona. I es va permetre
alliçonar-los: «Vostès no s’han preparat les preguntes».
Encara que el
seu ofici no era aquest, Piqué Vidal va
acabar sent també un home de negocis. Amb el jutge Lluís Pascual Estevill
va ordir una trama per extorsionar
empresaris perquè compressin la seva pròpia llibertat. Amb 81 anys, el
lletrat es va presentar ahir «amb el lliri a la mà», com a víctima d’una gran
injustícia i atacant els magistrats que
el van condemnar a nou anys de presó per aquell cas. L’advocat, ungla i
carn al seu dia d’Estevill i De la Rosa i
enemistat avui amb tots dos, va allegar en defensa seva que «la veritat
oficial a vegades no es correspon amb
la veritat real», encara que va declinar aplicar aquesta teoria al cas Banca
Catalana, en què el jutge sí que li va
donar la raó arxivant la causa.
Sobre el llegat de Pujol, va donar tota la credibilitat a la versió de
l’expresident que el capital prové
d’una herència paterna i no té un origen il·lícit. Va justificar l’existència
d’aquest «raconet» de diners a l’estranger per la inestabilitat política
del moment tot i admetre que «èticament» no va ser correcta la manera
de procedir. Li va criticar al fundador
de CDC que no ho declarés a Hisenda,
però va dir estar convençut que, com
Pujol addueix, no va tenir temps de
regularitzar-ho en 34 anys. H
«AMB EL LLIRI A LA MÀ» /

33 L’advocat Joan Piqué Vidal, durant la seva compareixença.

L’exregidora Itziar González reitera que
l’hotel del Palau «no estava justificat»
33 Després de Javier de la Rosa i

Joan Piqué Vidal, la comissió Pujol
va saltar als casos Palau i Mercuri.
L’exregidora del districte barceloní
de Ciutat Vella Itziar González va reiterar en seu parlamentària que el
projecte d’un hotel de luxe vinculat
al Palau de la Música, i que no es va
arribar a construir mai, «no estava
justificat». L’exregidora, que era
contrària a la construcció de l’hotel
i va rebre pressions i amenaces de
mort per això, va sostenir que les
institucions «tenen eines per combatre la màfia» i les «xarxes clientelars» dels partits, i que s’han d’utilitzar per posar-ho difícil als corruptes. I va asseverar: «Si hagués

tingut més autonomia, hauria pogut oposar-me des del principi a
certes pressions».
33 A continuació va ser el torn de

l’exregidora d’ICV a l’Ajuntament
de Sabadell Carme García, una de
les primeres denunciants del cas
Mercuri. També hi van comparèixer
l’assessor fiscal Antoni Duran-Sindreu i Xavier Casanovas, de la Plataforma per una Fiscalitat Justa.
Avui la comissió es torna a reunir
per sentir per videoconferència el
president i el conseller delegat
d’AndBank España, l’entitat on els
Pujol van guardar inicialment el suposat llegat.
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Crappy Tuesdays

Maadraassoo

Revetlla
de Sant Joan
a la sala Apolo
des de les 00.00 h

Sessió de
música per
a la revetlla a
partir de la 01.00 h

ARGENTONA

BARCELONA

Antoni Cumella. Fins
al 13 de setembre es pot
veure aquesta exposició
al Museu del Càntir. Antoni Cumella i Serret
forma part d’una generació de grans ceramistes
catalans de la segona
meitat del segle XX.

‘Carmen’. L’òpera Carmen de Georges Bizet és
una de les més aclamades
i representades diàriament al món sencer. La
versió que ofereix avui el
Palau de la Música Catalana, de dues hores amb
entreacte, és un concert
escenificat, amb més de
cent artistes en escena.

EXPOSICIÓ

20.30 CONCERT

BARCELONA
18.00 ÒPERA

CASÓS

‘Dildo & Aeneas’. Dins
del Dia Especial de l’Òpera, l’Fnac L’Illa ofereix
una projecció d’aquesta
òpera de Henry Purcell,
amb subtítols.

22.30 REVETLLA

BARCELONA

19.45 CONCERT
Jam session. 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 dimarts, jam session
de pop, rock i blues.

BARCELONA
20.00/22.00
CONCERT

Cecilia Bellorín & Los
Monolitos. Cantant, actriu, poeta, show woman, reina del Poble Sec
i activista de la seva estimada Veneçuela natal,
Cecilia Bellorín ha voltat
pel món amb el seu cuatro (guitarra veneçolana), un shaker i la seva
carpeta de libretos d’estàndards de Broadway de
jazz i soul. En aquesta
ocasió, amb el pianista i
compositor Ismael Dueñas i al capdavant de Los
Monolitos, interpreta estàndards de jazz i joies
del soul dels setanta, així com material propi en
aquesta formació. A la
sala Jamboree.

Una imatge de l’acte de presentació del festival Dansàneu ■ DEPARTAMENT DE CULTURA

Una nova edició de Dansàneu
DIVERSES LOCALITATS
DANSA

Des d’avui i fins al 28 de juny,
diversos pobles de les valls d’Àneu
ofereixen una nova edició del
Dansàneu. Després de 23 edicions, aquest any Dansàneu es refunda com a Mercat Festiu de les
Cultures del Pirineu. Aquest nou
festival parteix d’un projecte plenament consolidat que demana
un nou impuls, d’acord amb el
context i la idiosincràsia del territori al qual es vincula. En aquest

sentit, el 24è Dansàneu tindrà lloc
fins diumenge en un total de vuit
pobles: Esterri d’Àneu, València
d’Àneu, Isil, la Guingueta d’Àneu,
Espot, Escaló, Rialp i Sort.
En el nou Dansàneu participen grups de dansa i música tradicional d’Euskal Herria, Occitània, Aragó i Catalunya. El tret
oficial el dóna avui la participació de diversos grups del territori
de les valls, encapçalats per la
Xaranga Kina Creu d’Esterri
d’Àneu, a la festa major de Sant

Joan d’Isil, coincidint amb la baixada de les seves falles.
La formació en dansa –i posteriorment també en música tradicional– ha estat la columna vertebral del Dansàneu, i aquest any
continua tenint un pes específic,
amb una proposta divulgativa
coordinada per l’Ecomuseu de les
Valls. Dansàneu també oferirà
una fira de productes de proximitat i una mostra artesana.
REDACCIÓ

BARCELONA

IGUALADA

20.00 REVETLLA
Festa de Sant Joan. A
les 20 hores, arribada de
la Flama del Canigó a la
plaça de l’Ajuntament.
Els Moixiganguers d’Igualada, en honor a la Flama,
aixecaran un espadat;
encesa de peveter, lectura del manifest i repartiment de foc, i sortida de la
flama cap a Montserrat. A
les 23 hores, correfoc. Hi
participen els grups Diables d’Igualada, Petits
Diables d’Igualada i el
Grup Mall Llamp.

ROSES

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
‘Suena flamenco con
Yolanda Flores’. Són
tres sessions de música i
ball en directe, en un entarimat a la sala Tarantos de la plaça Reial, que
és, des de fa anys, escenari de joves talents. La
força del flamenc s’experimenta quan es viu
en directe, en el marc
d’un petit tablao.

Baixada de les Falles.
La Baixada de les Falles
és una celebració ancestral que té el foc com a
protagonista. L’origen de
la festa, molt arrelada a
l’Alta Ribagorça, es relaciona amb el culte primitiu als déus per l’èxit de
les collites i per l’arribada
del bon temps just en el
solstici d’estiu. És una celebració que simbolitza la
fecunditat i la regeneració de la vida natural en
tots els aspectes. Any rere any, els joves tallen
pins alts i frondosos i
els planten en un indret
elevat i visible de la muntanya que s’anomena faro. També es preparen
les falles, que són troncs
resinosos d’uns dos metres de llargària, de manera tradicional.

21.30 REVETLLA
Protagonistes d’un dels films projectats ■ PICURT

Un moment de ‘Pis pilot. Medellín-Barcelona’ ■ CCCB

Picurt, la Mostra de
Cinema de Muntanya

Un diàleg entre Medellín
i Barcelona al CCCB

LA SEU D’URGELL / ARTEDÓ

BARCELONA

Fins dissabte se celebra la novena edició de Picurt,
la Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus,
amb 60 produccions de 18 països d’arreu del món.

El CCCB presenta l’exposició Pis Pilot. MedellínBarcelona, que exhibeixen les dues ciutats durant
els mesos de juny a octubre del 2015.

CINEMA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

EXPOSICIÓ

Revetlla de Sant Joan.
Arribada de la Flama del
Canigó i lectura del manifest a la plaça de Catalunya; a les 22 hores, encesa de la foguera a la
platja Nova; a les 22.30
hores, espectacle de focs
artificials a la platja Nova,
i a les 22.45 hores, ball
amb la Banda del Drac a
la plaça de Catalunya.
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Agenda
BARCELONA

Revetlla de Sant Joan.
Rubí viu una nova revetlla
de Sant Joan protagonitzada pel foc i la música.
La celebració s’iniciarà a
les 23.30 h a la plaça Pere
Aguilera, on es rebrà la
Flama del Canigó i es farà
lectura del tradicional
manifest de la cultura catalana. El foc serà traslladat per la Colla de Diables
de Rubí fins a l’Escardívol
pels carrers Pau Claris,
Cadmo i Joaquim Blume.
Sobre les 00.00 h, està
previst que comenci l’Escardilarre 2015, amb el
raval de foc i la posterior
encesa de la foguera de
Sant Joan al solar de l’oficina de Correus. A partir
de les 00.30 h, la música
prendrà el protagonisme
de la revetlla amb l’actuació de The Excitements,
una banda barcelonina
de rhythm-and-blues i
soul caracteritzada per
la seva intensitat damunt de l’escenari.

왘 Almeria

TARRAGONA

00.00 REVETLLA
Revetlla de Sant Joan.
El Forat del Pany acull
aquesta nit i matinada
la tradicional revetlla
de Sant Joan.

VALLS

22.45 FESTA MAJOR
Festa major. S’inaugura
la festa major amb una
gran tronada al Pati. A les
22.45 h, tradicional Sortida de Completes. Aquest
acte es complementa amb
una ballada del bestiari
popular i amb una exhibició castellera a la plaça del
Blat. La nit continua amb
les diverses revetlles.

L’acudit

<<

Chino & The Big Bet

‘Picasso/Dalí.
Dalí/Picasso’

‘Blues’ i ‘swing’
a la cocteleria
Milano a les
21.00 h

RUBÍ

23.30 REVETLLA

<<

Exposició al
Museu Picasso
fins al 28 de juny
dels 30, de Lara Diez amb Bàrbara Roig, Cels Campos, Dani
Ledesma, Francesca Vadell, Ivan
Padilla, Lara Díez, Marc Naya i
Maria Rodríguez. De dijous a dissabtes, 20.00; i diumenges,
18.00. Fins al 28 de juny.

TEATRE

Teatre, Sant Lluís, 64.
Enajenatorium Theatre Show. Última setmana! Horaris: dijous i
dissabte, 20.00 i 22.00; divendres, 20.00, 22.00 i 23.55, i diumenge, 18.30 i 20.30.

왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. A partir del 8 de juliol torna
La partida, de P. Marber, dir. Julio
Manrique, amb Ramon Madaula,
Andrew Tarbet, Marc Rodríguez,
Joan Carreras, Andreu Benito,
Oriol Vila. De dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i
21.30, i diumenges, 18.30.

왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Patas arriba, de David Fernández.
Dies 11, 12, 19 i 26 de juny.
왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla 29 presenta Incendis, de Wajdi Mouawad.
Dir. Oriol Broggi. Fins al 24 de juliol. Horaris: de dilluns a divendres, 20.00. Dissabtes, 20 i 27 i
diumenge, 21, funcions especials a les 18.00.

왘 Teatre

Lliure, Passeig de Santa Madrona, 40-46 / Pl. Margarida Xirgu, 1 / Montseny, 47. Temporada 15/16 ja a la venda. Més
informació a www.teatrelliure.com.

왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. La ciutat no és vostra, amb la companyia Solitària.
Cicle rondalles mallorquines: Al
cel mos vegem tots plegats.

왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00.

왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. David Guapo. Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.

왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. De l’1 al 19 de juliol, El discurso del Rey. De dimecres a divendres, 21.00; dissabtes, 21.00,
i diumenges, 18.00 i 21.00.

왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Diario de
un cuarentón. Horaris: dijous i
divendres, 22.30.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. Cicle
Fresh Comedy, del 25 al 28 de
juny, Agustín Jiménez, Manu Badenes i Txabi Franquesa a Las
noches del Club de la Comedia;
del 2 al 12 de juliol, Juanma Lara,
Salvador Reina, Álvaro Carrero i
María José Parra a Se ha escribido un crimen (Lo sabemos, está
mal escrito). Horaris: de dijous a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. I del 14 al 19 de juliol, Clara Lago, Rafa Villena i Dani Rovi9ra a Improviciados, i del 23 al
26 de juliol, Mónica Pérez i Jordi
Ríos a 1000 merdes de gags.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Don Pasquale, de Gaetano Donizetti.
Dies 21, 22, 25, 26 i 27 de juny.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació adults: Cicle
Comix: dijous 25, 21.00, La caja
tonta, amb Juanjo Albiñana; divendres 26, 21.00, Animales irracionales, amb Joan i Roc Olivé.
Programació infantil: dissabte
27 i diumenge 28, 18.00, La reina
de les Neus.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Malic a la Xina, amb la Cia. Pun-

XAVI TORRENT

Imatge promocional de l’obra ■ TRESC.CAT

Última setmana de representació de l’obra
‘L’any dels 30’, al Teatre Gaudí
BARCELONATEATRE

Per última setmana, es pot veure de dijous a diumenge al Teatre Gaudí L’any dels
30, de Lara Díez. Un grup d’amics que es coneixen des de l’institut aquest any fan
els 30 i per celebrar-ho fan una festa conjunta on sorgiran les pors, les idees del
que ja està fet i del que es podrà fer o no en aquesta nova etapa dels 30.
tual. Espectacle d'ombres xineses per a nens i nenes a partir de
3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00; i diumenges,
12.00 i 17.00. Fins al 28 de juny.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Et vindré a tapar, Sala Fregoli, fins al 12 de juliol. De
dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. La tortuga de
Califòrnia, Sala Joan brossa, del
26 de juny al 26 de juliol. De dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87. A
partir del 26 de juny, Bangkok,
d’Antonio Morcillo López, amb
Carlos Álvarez-Nóvoa i Dafnis
Balduz. Horaris: de dimarts a divendres, 21.00; dissabtes, 18.30
i 21.00, i diumenges, 18.30.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). La nit ens
atrapa, amb la Cia. Los Genios
Locos, dissabtes de juny, 18.00.
2051, amb la Cia. Zenit Produccions, dissabtes de juny, 21.00.
El joc en joc, amb la Cia. A Correcuita, diumenges de juny, 18.00.
Donde el viento hace buñuelos,
amb la Cia. Voltanteatre, diumenges de juny, 20.30.
왘 Romea,

Hospital, 51. Fins al 28
de juny, El crim de la germana
Bel, de Frank Marcus, versió i dir.
Rafael Calatayud, amb Anna Casas, María José Peris, Teresa Vallicrosa i Mamen García. De dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.30. I del 3 al 5 de juliol,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

왘 Teatre

dins el Grec 2015, La nit d’Helver
(Helverova Noc), d’Ingmar Villqist, dir. Dino Mustafic, amb Ermin Bravo i Mirjana Karanovic.
Espectacle en bosnià (subtitulat
en català). Divendres, 21.00; dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.30.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Cicle DespertaLab: La pista,
de la companyia Menú Teatral.
Adaptació lliure de la novel·la
d’Horace McCoy Oi. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, 19.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Penso en Yu, Grec
2015, de l’1 al 26 de juliol. Horaris: de dimecres a dissabtes,
21.30, i diumenges, 18.30.

dres, 18.00 i 21.00; dissabtes,
18.30 i 21.30; diumenges, 18.30;
i dimecres 24, 18.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abat, 12. 50 sombras de Andreu,
divendres, 21.00; dissabtes,
20.00, i diumenges, 20.30. SonRisas a la carta, divendres,
23.00; i dissabte, 22.00. Por el
c*** te la impro, dissabtes,
00.00. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. L'any

Principal, Rambla 27.
Sala B: Clicks, espectacle musical. Horaris: dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 19.00.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Pep Bou
a Bombollavà, a partir del 2 de
juliol. Horaris: dimecres i dijous,
20.30; dissabtes, 18.30 i 21.30, i
diumenges, 19.00.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Degut a l’èxit, Mar i Cel torna
a partir de l’1 d’octubre.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Monòlegs, màgia, teatre. Sala Xavier Fàbregas:
Teatre, màgia, improvisació...
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 28 de juny, Mi relación
con la comida, d’Angélica Liddell,
amb Esperanza Pedreño. De dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00. Fins al 28 de juny, Páginas arrancadas del diario
de P, d’Ignacio del Moral. Divendres i dissabtes, 22.15, i diumenges, 20.15. Estrena el 3 de juliol,
Las cosas que queremos, de Jonathan Marc Sherman.

왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
En un cuartito los cuatro, dir.
Carlos Murias, fins al 28 de juny,
de dimecres a dissabtes, 20.30, i
diumenges, 18.30. I Luis Pardo a
En tu mente, de dijous a dissabtes, 22.45 (dia 26 no hi ha funció), i diumenges, 20.30.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. El teatre i la pesta,
dins el GREC Festival de Barcelona. Del 9 al 26 de juliol. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Berto Romero. Tots els divendres, a les 22.45.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión. Horaris: dimecres i dijous, 21.00; diven-
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5.000 visitantes
al Palau
La jornada de puertas
abiertas celebrada ayer
en el Palau de la Música
coincidiendo con el Día
Internacional de la Música congregó a más de
5.000 personas.

struir casi cuatro kilómetros más de vía.

nes de euros, peio habría un gran
n el aumento de
ñala también que
menos contamius, pues mientras
o genera 14,4 graor persona y km2,
ésel produce 165
eva a cabo el proJuvé, habrá una
o mínimo de un
ches». «Hay que
prima», apunta.
o, director técnidació RACC, es

ACN

contrario a la unión del tranvía porque «obligaría a dar prioridad de paso a la Diagonal, una
única avenida, sobre todas las
calles que la cortan», lo que
crearía «un caos circulatorio».
Dice además que la obra «provocaría muchos cortes de tráfico durante mucho tiempo».
Para el experto en movilidad
Ole Thorson, el proyecto «no es
una prioridad». «Lo importante es que el transporte público
en general gane velocidad reajustando los semáforos de Barcelona», dice.
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Shopping Night
La edición estival de la
Shopping Night Barcelona congregó el pasado jueves a 65.000 personas en la avenida Diagonal, 5.000 más que en
la pasada edición.

Los conciertos
más caros
La música en directo en
Barcelona es un 17%
más cara que la media y
un 23% más cara que en
Madrid, según un informe de Ticketea.

Portes obertes Palau
Telecinco: http://www.telecinco.es/informativos/informativos-diferidos.html

8TV
http://www.8tv.cat/8aldia/programes/8-al-dia-21-de-juny-del-2015/

