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PEL FORAT DEL PANY

Dels Pujol a l’hotel del Palau

S

er un advocat d’èxit té algunes incompatibilitats
físiques. Cristóbal Martell va passar ahir tota la
tarda fent d’apuntador dels Pujol a la comissió
d’investigació contra el frau fiscal al Parlament. El
lletrat va anar a totes certificant els silencis de l’expresident, fent indicacions a Marta Ferrusola –sense gaire
èxit– perquè no caigués en la trampa de les preguntes
parlamentàries i, més serè, avalant amb gestos les respostes detallades de Jordi Pujol Ferrusola. Però entre
una compareixença i una altra, el lletrat s’ocupava d’altres clients. Anava canviant bitllets d’avió amb destinació a Madrid. Martell té aquest matí una vista al Tribunal Suprem. No és una cita aliena a la vida política i judicial catalana. A l’Alt Tribunal se celebra la vista pel recurs de cassació de la sentència de l’hotel del Palau, la
primera condemna de Fèlix Millet i Jordi Montull. Martell defensa en aquesta causa l’arquitecte del projecte,
Carles Díaz.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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CINEMA

Un dels grans cantautors
espanyols, Luis Eduardo
Aute, està molt vinculat al
barri de Gràcia, on va viure
bona part de la seva
joventut. Aute és també
cineasta, amb uns treballs
molt personals que avui es
projecten als cinemes Texas
dins del cicle dels dimarts
Petites joies quasi oblidades.
Bailèn, 205 Avui a partir de les

ROS RIBAS

Luis Eduardo Aute,
a la sala Texas

‘EL REI LEAR’ TORNA A L’ESCENA

20.00 hores. Preu: 3 euros.

ESCENA  La producció del Lliure que dirigeix Lluís Pasqual ofe-

www.cinemestexas.cat.

rerix quatre funcions més, donat l’èxit, fins al 27 de febrer. El
muntatge té a Núria Espert fent el paper del rei protagonista.

 MÚSICA

Scott Bradlee & The
Postmodern Jukebox
El pianista i compositor
novaiorquès Scott Bradlee fa
arranjaments de clàssics
contemporanis del pop, el
rock i l’R&B a l’estil del
swing amb l’ajut de The
Postmodern Jukebox Band.
Al seu darrer disc, Historical
Misappropriation, transformen el tema Creep de
Radiohead en una melodia a
l’estil d’Ella Fitzgerald i
Livin’ On A Prayer de Bon
Jovi en una peça del
repertori de Nina Simone.
Sala Apolo. Nou de la Rambla,
113. Avui a les 20.00 hores. Preu:
24 euros. www.sala-apolo.com.

Pg de Santa Madrona, 40. Avui (20.30 h).Preu: 22 euros. www.teatrelliure.com.

solitari amb el treball
Catalpa. BARTS. Paral·lel, 62.
Avui a partir de les 21.00 hores.
Preu: 22 euros. www.barts.cat i

www.guitarbcn.com.

Jolie Holland
La cantant texana (Houston,
1975) de folk, country, rock i
jazz presenta a Barcelona el
seu darrer disc, We Dark Sea,
en el marc del Guitar BCN.
Escriu cançons des de petita
i va debutar amb el grup de
folk-rock The Be Good
Tanyas fins que, amb 27
anys, va estrenar-se en

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Orquestra
de Cadaqués
L’Orquestra de Cadaqués i
l’Orfeó Català, dirigits per
Gianandrea Noseda,
interpreten obres de
Schubert, Schumann i
Mendelssohn a la sessió
d’avui del cicle Palau 100 del
Palau de la Música. Palau de
la Música, 4 (20.30 hores). De 15 a
100 euros. www.palaumusica.cat.

