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Richard Hawley o de les conseqüències de “morir per Twitter”. “Potser
escric coses locals, però homes i dones ens assemblem –diu–. La república mundial de les lletres pot ser
un espai indefinit, ple de noms estrangers, o tendir a l’exotisme quan
es tracta de literatures perifèriques.
Els meus llibres no busquen que el
lector faci turisme literari”.e
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Vila reclama que l’Estat compleixi amb els equipaments catalans
J.N.
BARCELONA

El conseller de Cultura, Santi Vila, va mantenir ahir la seva primera reunió amb el ministre de Cultura espanyol, Íñigo Méndez de Vigo,
en la qual es van tractar tres grans
eixos: el compliment dels compromisos pressupostaris per part de
l’Estat en els equipaments culturals en què té participació, el retorn dels papers de Salamanca i la
reclamació del govern d’Aragó de
les pintures de Sixena.
Vila va recordar a Méndez de Vigo que el govern espanyol ha de
complir els seus compromisos pres-

Santi Vila es va trobar ahir a Madrid amb
el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. EFE

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

supostaris en equipaments com el
MNAC, el Liceu o el Palau de la Música després que en els últims anys
“la participació de l’Estat s’ha degradat molt, per raons pressupostàries i per incompliments determinats”. Per a la Generalitat, segons va
recordar el conseller, “un dels museus que ha de ser més rellevant” i
que cal “projectar amb més força és
el MNAC, que pel seu valor patrimonial està en condicions de serho, i ningú entén que no hi hagi el
compromís suficient”.
Pel que fa als papers de Salamanca, Vila va assegurar que han previst
la possibilitat de fer “els ajustos legislatius necessaris” en el futur perquè la qüestió de l’arxiu de Sala-

manca “pugui tirar endavant i acabi
bé”. L’últim capítol d’aquest llarg litigi es va produir el 22 de desembre,
quan les Corts de Castella i Lleó van
aprovar, per unanimitat de totes les
formacions, una declaració institucional en què s’exigia a la Generalitat catalana la devolució de “tota la
documentació indegudament rebuda des del 2006”.
En relació a la polèmica de Sixena, el conseller va recordar la importància que “l’art sigui accessible
al marge d’on sigui”. I va afegir:
“L’art no entén de fronteres administratives”. Vila es va mostrar esperançat a resoldre la qüestió i “trobar el camí perquè tothom se senti
reconfortat”.e
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Vila exigeix a Menéndez de Vigo que
compleixi amb el MNAC i el Liceu

Un
de D

GIRONA | D
BARCELONA | ACN

El conseller de Cultura, Santi
Vila, va exigir ahir al ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo
Méndez de Vigo, que compleixi
amb els compromisos estatutaris
i pressupostaris que l'Estat ha adquirit amb les principals institucions culturals del país com el
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Liceu i el Palau de
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la Música. «Han de complir mentre no canviï el règim jurídic que
ens posa en relació», va subratllar
Vila en declaracions als periodistes després de la reunió amb el ministre.
D'altra banda, el conseller es va
mostrar conﬁat que es culminarà
el retorn dels Papers de Salamanca: «Tinc la impressió que hi ha
ànim de fer allò que calgui, però el

pitjor enemic és aquesta situació
d'incertesa en què el govern d'Espanya no està en condicions de
prendre decisions massa transcendents». Així mateix, va dir que
ha notat voluntat per part del ministre de portar a terme una «modiﬁcació legislativa» per facilitar el
retorn dels documents «que pertanyen a una quarantena de municipis catalans».
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El Museo
Diocesano de
Jaca suma tres
piezas en su
aniversario
Página 39
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dicional

25 Jornadas Gastronómicas
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Los grausinos
recordarán
su orfeón con
una exposición
y conciertos
Página 40

alumnos en la cocina de la escuela. l.c.

do, causó sensación por su sabor,
que incluyó unos caracoles. Y el
‘Dorondón’ puso el punto dulce a
un exquisito menú con sabor aragonés.
Para hoy martes la propuesta
se basa en un cardo con bacalao
(entrante), congrio con huevos
tontos en salsa de azafrán (primero), lingote de manitas y cuello de cordero (tercero) y quenefa
de helado de borraja sobre bizcocho de almendras y miel y tallos

“Esta ilusión
tinuar en el ca
traído hasta es
to ha sido posi
los alumnos q
nuestras aulas
sonal laboral y
las dos anterio
ha tenido la Es
e instituciones
años han creíd
este proyecto”
La temática
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Componentes del Orfeón de Graus. S.E.

Graus recordará a su Orfeón con
una exposición en Espacio Pirineos
La muestra, con un centenar de piezas, se podrá visitar del 19 de marzo al 21 de mayo
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- La exposición El triun-

fo del arte. El Orfeón de Graus,
1914-1918 reabrirá las puertas
del centro Espacio Pirineos el 19
de marzo. La muestra iniciará
la décima temporada del centro
cultural grausino y estará visitable hasta el 21 de mayo. Esta
será una de las principales acciones programadas en el año
que Graus dedica a homenajear
al Orfeón grausino coincidiendo
con el centenario de sus exitosos
conciertos en Barcelona.
El Área de Cultura del Ayuntamiento avanzó esta apertura
de la temporada en Espacio Pirineos con esta muestra en torno
al Orfeón de Graus. El concejal
de Cultura, Joaquín Baldellou,
comentó que se mantiene el formato de reapertura de estos últimos años, dadas las excelentes
cifras de visitantes que arroja este espacio cultural. “Las cifras
espectaculares de asistentes nos
obligan a seguir en la línea de es-

tos últimos años. La exposición
del Orfeón de Graus esperamos
que cumpla las expectativas que
nos proponemos cuando abrimos cada año, como ocurrió la
pasada reapertura con Graus Revisitado. Ahora hemos elegido el
centenario de las actuaciones del
Orfeón en Barcelona”. Baldellou

El técnico de Cultura, Jorge
Mur, se refirió a la décima temporada que se abrirá el 19 de marzo
como “especial” y a las expectativas puestas en esta muestra,
ligada también a una nueva candidatura Patrim, un programa en
el que ya se ha estado estos últimos años. “Continuamos con el

Noelia Torres, Joaquín Baldellou y Jorge Mur presentaron los actos. E.F.

El recital conmemorativo
tendrá un repertorio similar
a los conciertos de 1916
El grupo de la
Coral Villa de Graus
se incrementará
para rememorar al
Orfeón

destacó el interés histórico de esta agrupación musical grausina.
“Supuso un movimiento social,
cultural y artístico sin precedentes hasta la época que desconocemos muchos de nosotros, y
gracias a esta exposición y al trabajo que se está haciendo podremos conocerlo”.

E. F.
GRAUS.- Además de la expo-

sición, el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Graus trabaja en el proyecto de diseñar un
concierto conmemorativo del
centenario de los de octubre de
1916 en Barcelona. La Coral Villa de Graus colabora en este

DAA
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proyecto musical que vería la
luz el próximo otoño y se interpretaría en Barcelona y Graus.
“La idea es engrosar el grupo de la Coral Villa de Graus para tener cuerpo suficiente para
que vuelva a realizarse un concierto similar a los que hizo el
Orfeón en octubre de 1916 en
Barcelona. Estamos en plena fase de negociación y esperamos
concretar el proyecto pronto”,
adelantó el técnico de Cultura,
Jorge Mur.
Recordó que el Orfeón de
Graus constituyó todo un fenómeno artístico en su época, pero también social, agrupando
en una misma formación a unos

patrón de inaugurar la temporada con una exposición importante y hemos optado por esta del
Orfeón. Entre mayo de 1914 y
noviembre de 1918 –relató Murel pedagogo musical catalán
Manuel Borguñó crea, forma y
dirige el Orfeón de Graus, un nutridísimo coro mixto cuyas más
altas cotas artísticas serían los
conciertos interpretados en Zaragoza en junio de 1915 y en Barcelona en octubre de 1916. Como
conmemoración del centenario
de esos conciertos en el Palau de
la Música Catalana, el Teatro Goya y el Palacio de Bellas Artes de
Barcelona, el Ayuntamiento de
Graus y el centro Espacio Pirineos se encuentran preparando
una gran exposición documental
y fotográfica que podrá disfrutarse en el centro cultural grausino
entre el 19 de marzo y el 21 de
mayo”.
El técnico de Cultura también
aludió al peso del orfeón. “Nos
veíamos en la obligación de recuperar la memoria de este grupo,
cuya trayectoria fue muy corta,
pero muy destacada”.
La exposición presentará en
torno a un centenar de piezas
contemporáneas, de las que
más de la mitad son documentos, libros y partituras, además
de una treintena de fotografías y
algunos objetos del máximo interés, como el estandarte del orfeón y cinco de las corbatas que
le fueron impuestas en sus conciertos de Zaragoza y Barcelona.
Jorge Mur aludió a la labor realizada por Carlos Pascual en la
recuperación de la historia del
orfeón, junto con muchos otros
vecinos, y aprovechó para hacer
“un llamamiento” para quienes
crean que pueden tener en su casa objetos de aquel momento.

Una de las partituras que interpretaba. S.E.

150 coristas, hombres y mujeres,
adultos y niños, de cualquier extracción social y tendencia política. Entre las solistas destacó
a Pepita Sazatornil y Conchita
López, ambas de Graus, en una
localidad donde había entonces
veladas teatrales, banda música
conformada y coro parroquial.
Respecto a Borguñó, dijo que
compuso el Himno a Costa con
letra Marcelino Gambón, el
Himno a San isidro que aún se
canta, y otros como el de San Vicente Ferrer o la Jota Viva Aragón. “Se intentará interpretar en
los conciertos de octubre un repertorio similar al de los recitales de 1916”, indicó Mur.

La directora de la Coral Villa
de Graus, Noelia Torres, colabora activamente en la creación de
estos conciertos. “Hay mucha
gente que está haciendo gran labor de búsqueda de repertorio”,
y citó a Carlos Pascual, “que ya
tenía un trabajo anticipado”.
Torres comentó que el concierto que se prepara para Barcelona en el centenario de la
actuación allí del orfeón se realizaría también en Graus. Coincidiendo con la conmemoración
de la muerte de Joaquín Costa,
desgranó el himno que su coro
interpretó ayer y obra de Manuel Borguñó, “con armonías típicas de la época”.
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ARCELADO UN PEDERASTA.
gado de Tarragona ha ordenado
eso en prisión provisional de un
e acusado de haber abusado
mente en Vila-seca (Tarragonés)
niño de siete años.

» EL MINISTRO NIEGA A SANTI VILA.
Tras reunirse, el consejero dijo que Méndez
de Vigo se comprometió a seguir con la
devolución de los ‘papeles de Salamanca’,
algo que negó el Ministerio, que calificó el
encuentro de “protocolario”.
PÁGINA 8

ble” el déficit
ague deuda
taria. El vicepresidente anunció que “los años
de ajuste han pasado”, aunque apostilló: “En
parte”. La CUP le pidió una auditoría de la
deuda para impagar la parte que los ciudadanos “crean innecesaria” y destinar esos fondos a políticas sociales.

paga extra
oque. Por
mía aposgasto codministracampus y
entales. El
o renunció
bución de

los objetivos de déficit u obtener
más recursos de un nuevo modelo de financiación con el próximo
Gobierno central.
Ante el inminente inicio de las
negociaciones para los Presupuestos, la CUP marcó perfil y propuso dos soluciones para obtener recursos que vayan a políticas socia-
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les: aumentar impuestos a las clases altas y el “impago” de los créditos contraídos por la Generalitat
que la población vea innecesarios. La portavoz de Economía de
la formación, Eulàlia Reguant, pidió una “auditoría ciudadana” de
la deuda para que la población conozca quiénes son los acreedores
de la Generalitat y en qué condiciones prestan, y decida lo que
considera innecesario devolver.
Además, propuso elevar impuestos a las rentas más altas. “Tenemos margen y no lo aprovechamos ni parece que queramos”, lamentó.

Presión a la CUP
La propuesta del impago de la
deuda llega justo cuando en el seno de la CUP toman fuerza de nuevo las voces críticas con el acuerdo firmado con Junts pel Sí (JpSí).
La presión también le llega por
parte de JpSí. El expresidente de
la Generalitat, Artur Mas, recordó ayer en Rac1 a los diputados de
la CUP que el acuerdo de investidura de Carles Puigdemont les
obliga a apoyar los Presupuestos.
También el portavoz de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan
Coscubiela, se abrió a apoyar a
Junqueras ante un eventual impago de la deuda. Sin embargo Junqueras rechazó de plano la posibilidad de dejar de devolver los préstamos a sus acreedores. “En ningún caso puedes hacer un impago unilateral cuando estás en situación de déficit”, atajó.
El vicepresidente sí afirmó, en
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Primer desencuentro
entre el consejero de
Cultura y el Ministerio
Méndez de Vigo niega que se vayan
a devolver más ‘papeles de Salamanca’
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona
Primera cita y primer desencuentro entre Santi Vila, el consejero de Cultura de la Generalitat e Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y
Deportes. Ayer se produjo la primera entrevista entre los dos
políticos tras el nombramiento
en el cargo de Vila, hace apenas
un mes, y el ministro en funciones, en el cargo a la espera de
que las fuerzas políticas pacten
nuevo presidente y haya otro gobierno. Sobre la mesa, temas enquistados durante décadas que
afectan negativamente la relación entre Estado y Cataluña.
Entre ellos, el de los llamados papeles de Salamanca, la documentación confiscada tras la
Guerra Civil en Cataluña cuyo
retorno se lleva reclamando
desde los años noventa y que,
pese al empuje vivido en los últimos años, sigue abierto. También, el conflicto por las 113
obras de arte religioso que Aragón y la diócesis de BarbastroMonzón reclaman a Cataluña y
que ha recorrido juzgados civiles y eclesiásticos. Un asunto al
que en los últimos días se le
han sumado otros conflictos, todos relacionados con bienes patrimoniales del monasterio oscense de Sijena que se conservan en Cataluña.
El descenso de la aportación
económica del Estado en los
consorcios de los grandes equipamientos culturales como el
Liceo, el MNAC o el Palau, o la
falta de implicación del Estado
por hacer del Museo Arqueológico de Tarragona un centro del
siglo XXI, también estaban en la
agenda que Vila llevó a Madrid.
Tras la entrevista, celebrada
a primera hora de la mañana,
se produjo la valoración. Para
la consejería, el encuentro que
se ha calificado de “formal, correcto, cordial y de inicio de legislatura”, no podía haber ido
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mejor. Tras la llegada del último envió a documentación desde Salamanca en diciembre de
2014 el Ministerio dio por cerrado el tema y aseguró que ya no
habría más, pese a que la Generalitat mantiene que todavía falta el 10% de los documentos por
volver. Según Vila, el ministro
Méndez se comprometió ayer a
avanzar en el retorno de los archivos pendientes, “sobre todo
a los que hacen mención a 43
municipios catalanes”. Según el
departamento, tras el encuentro, Vila cree que “hay voluntad
por parte del Estado de aplicar
una modificación legislativa
que lo permita y confío en que
lo podremos rematar en las
próximas semanas”.

“Acto protocolario”
El consejero, además de recordarle al ministro que ha de cumplir sus compromisos presupuestarios con el MNAC, el Liceo o el Palau, explicó que “también se ha hablado de la filosofía que ha de presidir este tipo
de instituciones culturales”.
Una versión bien distinta es
la que mantuvo el Ministerio
tras el encuentro de ayer. Fuentes cercanas a Méndez de Vigo
aseguraron que se quedaron
perplejos tras las declaraciones
del consejero, afirmando de forma tajante que: “El ministro no
se ha comprometido en avanzar en nada, ni ha mostrado intención alguna de modificar nada, ya que a nadie se escapa que
estamos en funciones”. Para el
Ministro, la reunión de ayer “no
ha sido nada más que un acto
protocolario y ordinario, en el
marco de buenas relaciones
con un consejero que es nuevo.
Por eso, se le ha recibido y se le
ha atendido, pero no se han tomado decisiones y mucho menos sobre algo de calado”, remacharon.

Colega, la mascota del portal perruno

Barcelona,

Una guía recopila los m
MERCÈ PÉREZ, Barcelona
Cuando Micaela de la Maza, periodista de Morón de la Frontera
(Sevilla) afincada en Madrid, decidió tener perro, no pensaba en
las complicaciones que le surgirían en la gran ciudad en el día a
día. Desde conseguir un paseador de perros de confianza a un
veterinario o un canguro. También a qué bares, tiendas o galerías de arte podía acceder con su
mascota, Colega, un mestizo de 8
años al que no quería dejar siempre en casa durante los ratos de
ocio. “Si salía de mi barrio no sabía dónde poder entrar, dónde
me iban a mirar raro”, explica.
Harta de devaneos, hace 4 años
decidió crear una página web
(www.SrPerro.com) con recomendaciones de restaurantes de
tapas, bares de vermuts, tiendas
de libros, establecimientos dedicados a canes... todos dog friendly. Una guía, en definitiva, “para
resolver la vida de un perro y hacerla más amena”.
De la Maza caminaba kilómetros, no se separaba de Colega y
cada lugar que visitaba lo ilustraba con una foto de su mascota.
Colega aparece en Internet en
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El conseller de Cultura, Santi Vila, diu que veu bona predisposició del
ministre Íñigo Méndez de Vigo respecte als ‘papers’ de Salamanca

‘Papers’ a la vista
Una modificació
legislativa pot
facilitar el retorn
dels documents
de 43 municipis
catalans

Redacció
MADRID

El nou conseller de Cultura,
Santi Vila, es va reunir ahir
amb el ministre de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo, i va
mostrar després un moderat optimisme sobre retorn
dels papers de Salamanca:
“Li he expressat la preocupació pel bloqueig d’aquesta qüestió. Tinc la impressió que hi ha ànim per part
seva de fer allò que calgui,
però el pitjor enemic és la
situació d’incertesa en què
el govern d’Espanya no està en condicions de prendre decisions massa transcendents”, va dir, en declaracions recollides per
ACN. Vila va assegurar
que també ha notat la voluntat del ministre de
portar a terme una “modificació legislativa” per
facilitar el retorn dels documents “que pertanyen
a 43 municipis catalans”.
“Crec que en les pròximes
setmanes ho podrem rematar”, va afirmar.
En la trobada, que va
durar més d’una hora,
també es va tractar el pa-

Méndez de Vigo i Vila, en la reunió que van mantenir ahir a Madrid ■ JAVIER LIZÓN / EFE

per de l’Estat en institucions catalanes com ara el
Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), el
Gran Teatre del Liceu i el
Palau de la Música Catalana. Santi Vila va recordar
que el govern espanyol ha
de complir els seus compromisos pressupostaris

en aquests equipaments,
després que en els últims
anys “la participació de
l’Estat s’ha degradat molt,
per raons pressupostàries
i per incompliments determinats”. En aquest
sentit, el conseller de Cultura va reclamar un canvi
d’actitud del ministeri,

perquè “no té cap sentit
que els papers diguin una
cosa i la pràctica en suposi
una altra”. Segons Santi
Vila, per a la Generalitat
“un dels museus que han
de ser més rellevants i que
hem de projectar amb més
força és el MNAC, pel seu
valor patrimonial està en

condicions de ser-ho, i ningú entén que no hi hagi el
compromís suficient”.
Vila i Méndez de Vigo
també van parlar de la necessitat de posar al dia el
Museu Arqueològic de Tarragona. “És un projecte de
legislatura”, va assegurar
Vila, que va parlar amb el
ministre sobre la necessitat de fer-ne una “revisió i
posada al dia”. Segons el
conseller, aquest museu té
un fons “de gran interès i
vàlua vinculat al món romà”. És per això que ha
destacat la necessitat
d’actualitzar “una installació dels anys seixanta
molt deixada de la mà de
Déu per tothom”. ■
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Críticacinema

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Totes riuen molt
Cola, Colita, Colassa
(Oda a Barcelona)
Director: Ventura Pons

i que reconeixen que també hi va haver moments
d’abatiment, com ara en
Catalunya, 2016
relació amb els afusellaments després del judici
uan acaba Cola, Colide Burgos), mentre Colita
ta, Colassa, subtituretratava els germans
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Q

totes riuen: Maruja Torres,
Teresa Gimpera, Núria Feliu, Pilar Aymerich, Beatriz
de Moura, Ana Maio, Rosa
Sender i Marta Tatjer.
Tanmateix, quan acaba
el documental a propòsit

construït a través del
muntatge; que potser sí
que van arribar-se a trobar
tres o quatre d’elles, però
que moltes mai s’interpellen directament i que, en
tot cas, el muntatge ho in-

ERA
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IDEES

La pianista russa nascuda a
Kazan Anna Gourari arriba
avui al cicle Palau 100 piano,
amb el seu virtuosisme i visió
mística de la música. Per a
aquest debut al Palau de
la Música ha escollit un
programa complex amb Chopin, Bach-Busoni, Gubaidulina
i Prokófiev. 20.30 h. 20 €

La pianista Anna Gourari

La Filmoteca de Catalunya
projecta avui Le silence de
la mer (1947) l’òpera prima
de JeanPierre Melville i
del prestigiós director de
fotografia Henri Decae,
sobre un avi i la seva neboda,
obligats a acollir un oficial
nazi a casa seva durant
l’ocupació de França. 21.30 h

c

Le silence de la mer, de Melville

12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

vendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
c

LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

G

16.15 19.10 22.05
nes 16.00 19.00 21.45
17.00 19.40 22.20

eve

2016. DIR.: S. SARIF. INT.: C. DANCE I A. TRAUE.

12 A

nista Katya és una espia del govern americà en plena cursa
Guerra Freda. Quan li assignen la seva missió més important,
ó secreta de la jove promesa del govern rus, l’Alexander, l’últim
ar-se d’ell. Intentar conciliar la seva passió cap a ell amb el seu
a portarà a fer el major dels sacrificis.
93 min.
r 16.15

R.: A. HAIGH. INT.: C. RAMPLING I T. COURTENAY.

APTA

na setmana perquè Kate i Geoff Mercer celebrin el 45 aniversari
nen pensat donar una festa i els preparatius van d’allò més bé.
na carta en què se li comunica que ha estat descobert el cos del
gelat i intacte en una glacera dels Alps suïssos.
93 min.
18.30
18.15

per tornar a casa

SERGI PÉREZ. INT.: MARIA RIBERA I POL LÓPEZ.

ánico

16 A

12 A

SC

interpreta un psicòpata que retrata a les seves vícen. És un fotògraf posseït per l’al·lucinació, marcat
a. El seu pare, un científic obsessionat amb estudiar
ls davant la por, va destrossar la seva psique i el va
acomplexat i afectat per una demència demoníaca. 101 min.
15.20

ASCAL PLISSON.

G

12 A

M

19.00 21.10
19.00 22.05
19.00 22.10
20.15

Joy

18.05 20.40
19.00 21.30
19.00
20.00
19.00
20.00
19.10
18.50
19.00
18.40

EUA. 2015. DIR.: D. O. RUSSELL. INT.: JENNIFER LAWRENCE I ROBERT DE NIRO.

L’assassinat d’un gat

12.00

EUA. 2014. DIR.: GILLIAN GREENE. INT.: FRAN KRANZ I NIKKI REED.

A

Drama: Després d’escapolir-se d’un correccional, el Reinaldo mira de sobreviure als
carrersdel’Havanadefinalsdels90,unadelespitjorsdècadesperalasocietatcubana.
Esperances,desencants,rom,bonhumorisobretotlafaml’acompanyenenelseudeambular, fins que coneix la Magda i la Yunisleidy, també supervivents com ell.120 min.
Boliche
22.00
Cinemes Texas
18.00
Cinesa Diagonal Mar 16.40 19.25 22.00
Cinesa Heron City 3D 16.30 19.20 22.10

Embarazados

7 A

Comèdia: El film se centra en una noia que aconsegueix fundar una dinastia de negocis i es converteix en la matriarca familiar. La traïció, la deslleialtat, la pèrdua de la
innocència i les cicatrius de l’amor pavimenten el camí d’aquesta intensa comèdia
humana i emocional sobre convertir-se en l’autèntic cap d’una família i liderar un
negoci en un món implacable.
120 min.
Cinesa Diagonal
15.45
c Méliès
16.00
c Verdi HD
22.15
Yelmo Cines Icaria
19.50 22.20
solters

20.40
22.10
20.40
22.10
22.05
21.50
22.00
21.35

19.15 22.15
19.05 20.30 22.05
19.00 20.30 22.00

G

mei que col·locar el seu amic a casa de la Nuria, una interessant escultora.101 min.
Cinemes Maldà
22.05

El rey de La Habana

ecutiu de banca, comença el matí rutinari portant els fills a
onal, ja que sol fer-ho la dona. Quan arrenca el cotxe, rep la
gut que ho sap tot sobre ell. Aquesta persona li anuncia que
l seient i li comunica que té només unes hores per reunir una
ners.
98 min.
20.00

R.: M.POWELL. INT.: MOIRA SHEARER I ANNA MASSEY.

17.00
15.55
15.50
17.30
20.40
16.00
17.30
22.10
15.50
17.30
15.50
17.30
16.10
15.50
16.00
15.45
21.45
16.15
16.05
17.30

ESPANYA, REPÚBLICA DOMINICANA. 2015. DIR.: A. VILLARONGA. INT.: M. TORTOLO.18

l troba l’Elvis, el gos de la dona, mig moribund i assedegat. Això
a, cosa que porta evitant des de fa temps. En deixar-se les claus
ntant desesperadament tornar a casa, el seu refugi. 85 min.
22.15

D. DE LA TORRE. INT.: LUIS TOSAR I JAVIER GUTIÉRREZ.

M

c Balmes Multicines
Bosque Multicines
Cinesa Diagonal
Cinesa Diagonal
c Cinesa Diagonal
Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Diagonal Mar
c Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
Cinesa La Maquinista
Comèdia
Glòries Multicines
Gran Sarrià Multicines
Palau Balaña Multicines
c Phenomena
c Renoir Floridablanca
c Verdi HD
Yelmo Cines Icaria

ESPANYA. 2016. DIR.: JUANA MACÍAS. INT.: PACO LEÓN I ALEXANDRA JIMÉNEZ.12

A

Comèdia: El Fran i l’Alina tenen gairebé 40 anys i fa mitja vida que estan junts. Per a
l’Alina ha arribat el moment de tenir fills, però el Fran no ho té gens clar, és jove, les
coses li van bé i no veu la necessitat d’espatllar-ho tot i posar-se a canviar bolquers.
Tot es complica quan s’assabenten que els espermatozoides del Fran són anormals i
que l’Alina està premenopàusica.
100 min.
Arenas de Barcelona 15.45 22.00
Bosque Multicines
16.00 20.15
Cinesa Diagonal
16.15 18.15
Cinesa Diagonal Mar 16.10 18.20 20.30 22.45
Cinesa Heron City 3D 16.10 18.20 20.30 22.40
Cinesa La Maquinista 15.50 19.25
Glòries Multicines
19.00 22.00
Palau Balaña Multicines 16.15 19.10

història real i extraordinària de quatre joves, l’Albert, la Nidhi,
En el sótano
ÀUSTRIA. 2014. DIR.: ULRICH SEIDL.
18 A
e s’enfronten a una prova que pot canviar i millorar les seves
Documental:Documentalquesesubmergeixalesentranyesd’Àustriapermostrarquè
ran dia s’acosta i els quatre herois, de països tan diferents com
amaguen els seus habitants al soterrani de casa seva. Nazis nostàlgics, col·leccionistes
a i Mongòlia, fa mesos i fins i tot anys que es preparen per
de nines, amants de les armes, o sadomasoquistes que deixen Christian Grey a l’altura
ament.
86 min.
d’un domador de ratolins, són alguns dels personatges que es passegen davant de la
D 15.50
22.45 DE LA MUSICA CATALANA
PALAU

c

7 Ac

Comèdia negra: Clinton Moisey és un dissenyador de figuretes d’acció. Quan el Clin-c
ton desperta un matí i troba al seu gat Mouser enfilat en una fletxa, queda devastat
i decideix investigar-ho. A mesura que es va endinsant en el cas, el Clinton es troba
amb la Greta, una traficant de marihuana; el Yi Kim, un impecable empleat de magatzem coreà, i Al Ford, una celebritat local.
101 min.
f
c Cinemes Maldà
20.35
n
La Academia de las Musas
ESPANYA. 2015. DIR.: J. L. GUERÍN. INT.: R. PINTO I E. FORGETTA.

APTA

L

Drama: En acabar les classes, un professor és qüestionat per la seva dona, queEU
desconfia del projecte acadèmic que vol dur a terme. La intenció del professor ésAcció:
crear una acadèmia de les muses que, inspirada en referents clàssics, hauria deper
servir per regenerar el món a través del compromís amb la poesia. El controvertiti
propòsit desencadena una ronda d’escenes al voltant de la paraula i el desig.92 min.on el R
Méliès
20.15
c Verdi Park HD
16.10
c
La chica danesa
DIVERSOS PAÏSOS. 2015. DIR.: T. HOOPER. INT.: E. REDMAYNE I A. VIKANDER.

12 A

Drama: Narra la veritable història dels artistes danesos Einar i Gerda Wegener. Formen
unaparellamolt unida,encaraque atotsdos els mancaaconseguirlarevelacióartística
i personal. Tot canvia el dia en què la Gerda ha de lliurar un retrat i demana al seu marit que supleixi la model posant-se un vestit de dona per acabar el quadre. 120 min.
Arenas de Barcelona 16.00 19.15 22.00
c Balmes Multicines
22.00
Bosque Multicines
16.10 19.10 22.10
Cinesa Diagonal
22.30
c
Cinesa Diagonal Mar 16.30 19.00 21.30
c
Cinesa Heron City 3D 16.10 18.45 21.30
Cinesa La Maquinista 19.45 22.15
Comèdia
16.30 19.20
Glòries Multicines
19.50 22.15
Macbe
REGNE UNIT
Gran Sarrià Multicines 16.15 19.05 22.05
Drama:
Palau Balaña Multicines 19.45 22.05

Magritte (Sherezade, 1947) obren la se envolta i amb les seves històries, els Mona Hatoum o el xinès Yan Pei
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
lecció d’obres que exhibeix la Funda
seus objectes i les relacions
que hi ha Ming, així com noms amb història,
PÁGINAS:
38
O.J.D.:
141874
ción Banco de Santander. Sobre això, entre ells”, en un procés
encara
en com el de la princesa turca Fahrelnissa
“la col∙lecció del museu [IslamicTARIFA:
Art 5320
marxa
certament
Zeid (19011991), que barrejava ele
€ i encara en una fase
E.G.M.:
657000
Museum] proposa de no veure l’orien inicial, tot i l’abast del que hi ha reunit: ments de l’art islàmic i bizantí amb in
CM² - 19%
CULTURA
talisme com un moviment artísticÁREA:
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fluències d’Occident.c
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Santi Vila i Íñigo Méndez de Vigo proposen
obrir una negociació “discreta” sobre Sixena
BARCELONA Redacció

El conseller de Cultura, Santi Vila, es va
reunir ahir amb el ministre d’Educació,
Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vi
go, a la seu del ministeri, a Madrid. En
la trobada, que Vila va qualificar de
“formal, correcta, cordial i d’inici de le
gislatura”, van tractar, entre altres te
mes, el conflicte patrimonial sobre les
pintures i altres béns artístics del mo
nestir de Sixena. Segons el conseller,
“el Ministeri, la Generalitat i el Govern
d’Aragó hem començat a posar sobre la
taula algunes solucions que en els pro
pers temps caldrà treballar de manera
interna i discreta”. Hi ha la voluntat per
part de les tres administracions de tro
bar una solució política, més enllà de la
via jurídica.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

També van parlar dels papers de
l’Arxiu de Salamanca, que segons la
Generalitat encara estan pendents de
retorn i que representen un 5% del to
tal reivindicat. Es tracta sobretot de pa
pers relacionats amb 43 municipis ca
talans. Vila ha afegit que per possibili
tar el retorn d’aquesta documentació
“hi ha voluntat, per part de l’Estat,
d’aplicar una modificació legislativa
que ho permeti, i confio que ho podrem
rematar en les properes setmanes”.
En la trobada, que s’ha allargat més
d’una hora, també van tractar el paper
de l’Estat en aquelles institucions cata
lanes on té participació, com per exem
ple el Museu Nacional d’Art de Catalu
nya (MNAC), el Gran Teatre del Liceu
o el Palau de la Música Catalana. Santi
Vila ha recordat que el govern espanyol

ha de complir els seus compromisos
pressupostaris en aquests equipa
ments després de la reducció que ha
aplicat els darrers anys. El conseller ha
assegurat que per la Generalitat “un
dels museus que ha de ser més relle
vant i que hem de projectar amb més
força és el MNAC, que pel seu valor pa
trimonial està en condicions de ferho,
i ningú no entén que no hi hagi prou
compromís”. També han coincidit en
la necessitat de revisar el funciona
ment del Museu Arqueològic de Tarra
gona i evitar la sensació de deixadesa
actual.
Per Vila, però, “el pitjor enemic que
tenim és la situació d’impasse del go
vern de l’Estat, que no està en condici
ons de prendre decisions gaire trans
cendents”.c
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Joan Llinares
Despr~s
d’alguns
anysal capdavant
del MNAC
el Palaudela M0sica,
desdefa pocs
mesos
haestatnomenat
gerentdecoordinaci6
recursos
deI’Ajuntarnent
deBarcelona
L’homevalent

IPERE

BOSCH
I CUENCA

Lacorrupci~¯ No hi ha setmanaqueno ens Ilevem
algunanoticia sobrecorrupci6. Fa
s’hereta
del amb
pocsdies es va donara con6ixerI’opeTaula,queesquitxade dalt a baix
franquisme.
El raci~
el Partit Populardel Pais Valenci&Imaproblema
~s,
corngino queno rha sorpr~s?
Sorprendreno seria ]a paraula. A la vista
enaltres
temes,
del que ja 6s pflblic i tamb6per la meva
en la gesti6 pflblica, totes les
hayer
fetuna experibncia
coses queestan sortint les intuia i fins i tot
veia a venir. La formaen qub el PP actransici~
i no
unales
tuava era d’un obscurantismei d’un apro
ruptura fitament de les majories absolutes que han
conduit cap a la situaci6 actual. Quanara
fa quasi un anys surten les gravacions del
gerent d’Imelsa, era dhsperar qualsevol
cosa. La sorpresa ve pel let que les investi
gacions hagin arribat fins on ban arribat.
Es pot generar la confusi6 que Valbncia 6s
el lloc m6s corrupte de l’Estat. ]o penso
que no, que la corrupci6 que hi ha al nos
tre pals la tenim malauradamental con)unt de l’Estat, el que passa 6s queenel cas
de Valbnciahemtingut la sort d’uns jutges
i fiscals que han conduit la investigaci6
fins arribar els aspectes m6sprofundsi incidentals.
Una de les cosesque es pregunta la
ciutadania6s comhempogutestar rant
de tempsambla benaals ulls. Sembla
quehagi estat necess~ria
unacrisi econ~micade magnitudper adonar-nosde
casos de megalomania
i d’altres que
s~ndirectamentde corrupci&..
La crisi ha generat un canvi de percepci6.
La corrupci6 ha existit semprei s’hereta
del franquisme. I aquest ha estat un dels
c/racers que ha generat totes les derivades.
Mentreel pals vivia en la bombollai en un
estat d’bxtasi econ6micen qub semblava
que el creLxementimmobfliari seria inde
finit, els diners han corregut i la corrupci6
era una qiiesti6 consubstanciali si no admesa, la toler~ncia era monedadel dia a
dia. La gent que ha tingut sempreuna actitud de rebuig i combatcap a la corrupci6
ha estat una minoria a la qual no feien ni

rvlentre
elpais
vivia
en
la
bombolla,
la
corrupci~
era
tolerada
i elsque
lacombatien
eren
una
~morla
incompresa
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JoanLlinares(Alzira, 1953)s’ha
guanyata pols la famade persona
meticulosa,
honesta
i valenta,tres
atributsmoltsol.licitatsenels
tempsquecorren.Unabonaprova
d’aix66s la sevatraject6ria. Toti
queja haviaestat vuit anysal MuseuNacionald’Art de Catalunya
(el
MNAC),
vaadquirirnotorietat
partir del 2009,quart fou nomenat
directorexecutiudel Palaudela
Mfisicaper tal de posarordrea
I’etapade desgavell
deF61ixMillet
i JordiMontull.Posteriorment
va
retornar
a I’lnstitut Valencib
d’Art
Modern,
quehaviaajudat a impulsar; i, desdel passat
mesdejuliol,
haestat fitxat pel govern
d’AdaColau per tal d’aprofundir
enla transpar~ncia
i la Iluita contrala corrupci6 a I’Ajuntamentde Barcelona.
Lasevatraject6ria, doncs,ha
transcorregut
entreel Pals Valencib i el nostrepalsi s’hacaracteritzat perla valentiaenla Iluita contra la corrupci6.

cas. I aquest canvi de percepci6 tamb~t6
unainflubnciaen l’/tmbit judicial i fins i tot
els processosfiscalitzadors interns.
Ara parlava de les arrels profundes
d’aquestacorrupci&Corns’explica que
el 1975no s’aprofiti per fer unaruptura
en aquestsentit?
E1pacte, el granpacte...
Yamb6va comportaraixM
Era consubstancial. Del franquisme, no es
revisava res. E1 pacte de la transici6 no
parteix d’unaanulaci6 de la legalitat de la
dictadura. Ens hemcentrat molt en la part
mils dolenta i m6s sanguinSria i encara
avui segueixen sent legals les sentbncies
que es van dictar, rant de pres6 corn de
mort. Per6 tamb~ hi ha, d’una manera
consubstancial, tota la resta, comara la
forma en qub es feien els negocis econ6
mics durant els ffanquisme i que empara-

va grans fortunes que s’havien fet durant
aquells anys.
Encarasortiran robs coses al Pais Valencia?
N’hi ha m~scasos. E1 de la Fira de Valencia ser/z brutal quartsurti tot.
I qu~li sembla,la reacci6de la direccib
del Partit Popular?D’unabandadefensen aferrissadament
Rita Barber~i, de
I’altra, anuncienun canvi de marca
electoral al Pais Valencibper netejarnela imatge...
Ells diuen que s6n casos ~//llats quan ja
quasi no queda ningfi sense imputar. No
es tracta de persones. Formapart del sistema. E1partit ha funcionataixi. L~structura
del PPal Pals Valenci~li, per extensi6,el de
la resta de l’Estat s’ha finan~at essencial
merit a partir dels negocis originats en
processos de corrupci6. I aix6 no ho han
deixat anar pr~cticament fins que han perdut el poder. No 6s un problemade perso
nes, sin6 de personatges que dintre d’un
sistema perfectament engreixat i ambun
engranatge que funcionava corn una estructura, ambuna part visible i una altra
de mafiosa, es combinavapolltica, adjudicacions i personatgesque vivien al seu voltant.
Despr~sde 8 anysal capdavantdel Museu Nacional d’Art de Catalunya (el
MNAC),havia decidit prendre’sun periode de reflexib. Perb,de copi volta,
rep la propostad’assumirel cbrrec de
director executiudel Palaude la Mbsica pocsdies despr~sque es destap~s
I’esc6ndolde F~lix Millet. Quinencbrrec vanfer-li, exactament?
E1 meu compromlsfou esbrinar qu~ hax;m
passat, garantir que el Palau seguls funcionant i reorganitzar la institucid per evitar
que torn6s a repetir se un cas semblant. La
condici6 que vaig posar fou que la direcci6 fos executiva, b/~sicamentper trencar
ambl’esquemaque F~lix Millet havia establert. Novolia tenia al damuntmeualguna persona ambcapacitat per impedir que
fes la feina queha-4ade fer.
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Quinafou la sevaprimeraimpressiben
arribar al Palau?Suposo
quedevia trobar-seun ambienthostil o enrarit, sobretot tenint en compte
quealgunstreballadorsfeia anysqueestavenarabF~lix Millet i JordiMontull...
E1 primer dia va ser de presa de contacte.
]o vaig demanarper al director artistic i el
president del comit~ d~mpresaper garanfir la tranquil.litat en l’~mbitdel personali
de la continffitat de la instituci6. La meva
sorpresa es va produir quan em van dir
que el Palau no tenia ni una cosa ni l’altra,
un fet increible si tenim en compteque es
tractava d’unainstituci6 cultural arab rn6s
de cent treballadors. Els dos temes els vam
resoldre en els primers mesos.

Enalgunaocasibha explicat queJordi
Montull es va acomiadar
de vost~ el 30
de juliol dient queanavade vacances
i
queal setembre
ja el posariaal corrent
de tot. Tant arrelada era la sensacib
d’impunitatper pensarquepodiatornar
al Palaucornsi res hagu~s
succei’t?
Me’l vaig trobar alll, ambels seus advocats, despr~s de tornar d’una reuni6 a la
Ciutat de la ]usticia en qu~ ens haviemposat a disposici6 de l’autofitat judicial. Va
dir-me que volia anar a desfer una operaci6 de compravendad’uns baixos al carter
de Sant Pete M~sAlt, gaireb6 al davant del
Palau de la Mfisica. Lbperaci6s’havia acabat de tancar el 22 de juliol, el dia abansde
l~ntrada dels Mossosd’Esquadra al Palau,
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JoanLiinares
a la
terrassa
deI’Edifici
sense cap coneixementde la junta de FOr- Novfssirn de
de
fe6 Catal~. ]o vaig dir-los que deixessin els ! I’Ajuntarnent
Barcelona.
ALBERT
xecs que s’havien de cobrar a la notaria i i SALAM~
que m4s endavant ja parlarlem de comes :
feia lbperaci6 i vaig amenaqar-losque si ’
no ho feien aniria a la policia. Vaser llavors quan Jordi Montull em va dir: "Tu
tranquil, que ara vaig de vacancesi en parlem quan torni:’
Unade les cosesquesorpr~n~s queun
personatge
cornF~lix Millet fes i desf~s
senseque ningb sospitbs o denuncibs
res?
EstavaJdo]atrat. Per mo]tagent, e] frau de
Millet va ser un cop molt dur. Persones
que confiaven en ell van tenir la sensa-[]
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ENTREVISTA
~]ci6 que havien estat enganyats. Hi havia
IEs de les cosesquesorpreoen.Que,enmailings o muntatgesaudiovisuals; i, que
un exc6s de confianqa. I una de les coses
cara avui. algunsbancsno haginfaciliper tant, eren falses. Quanpreguntaves al
personal del Palau quid havia estat el cirque hemaprbs ambel cas Palau 6s que l’extat els moviments de bona part
cuit d’aquelles factures no et sabien dir a
c6s de confianqaes page. Sense justificard’aquestscomptes...
ho, la mateixa administraci6 tenia idola
Tel vega&aquesta ~s la principal difer~nquins serveis corresponieni ni tan sols cotrat el personatge.E1 dia abansde l~ntrada cia entre els jutges de Valbnciai els d’aqui. neixien els operadors que havien prestat
els serveis. I les mateixesempresesno sadels Mossos, la comissi6 de Culture de
Hi ha parts de la investigaci6 que mai enbien justificar les despeses. Ni tenien alba
l’Ajuntamentva acordar concedir-li la me- tendr~, corn 6s el d~’ribar al fonsen tota la
dalla dbr de la ciutat i despr~ses va hayer trama banc~ia. Hi ha bancs que es nerans nires de res. Jordi Montullles donava
de desfer tot. Era tot un personatge.
guen a facilitar informaci6i no passe res
a la Gemma
Montull i es pagaven el maRecordo que ambles dificukats econbquan ~s una negaci6d’auxili a la justicia,
teix dia que arribaven.
miques del MuseDNacional dArt de Catauna desobedi+nciaque est~ tipificada en el
lunya anava sovint a la conselleria de Cul
codi penal. I ningfi no diDres.
I a qu~creu quecorresponien,doncs,
tufa a reclamar m6sdiners i m6sd’una veaquestesfactures?
gada m’haviendit: "A veure si n’apreneu
Des del primer momentvaig creure que
Unade les derivadesdel cas ~s el predhn Millet que demana mok menys que
sumptefinanqamentirregular de Con- estaven vinculades a despeses electorals.
vosaltres!" Ningfl sabia que estava rebent
verg~ncia Democrbticade Catalunya.
E1 pagamentd’aquestes factures, a m~sa
subvencions a c6pia de dir mentides. Les
Enquid moment
va comem;ar
a tenir inm~s, coincidia arab anotacions ales aDenobres del Petit Paled eren un poDsense
des o trucades telef6niques, totes elles
dicis sobreaquestaqllestib?
Aquiens va agafar dintre d’aquesta sensamolt ben documentades, que es mantefons que es va sobrefinanqar, igualment
cornla de ]brguei tantes i tantes
nien ambl’extresorer de CDC,
Caries Torrent. Tot estava anDcoses. Ell no assoleix la condi
ci6 d’un prohomper ell mateLx,
tat: "No podempager la factura
sin6 grhcies al PaleD.Va instalfins que no ingressemels diners
lar una maquin~ria a tray,s de
de FerroviaU’ Per tent, la per
La sessi6fotogr~ficaens
meixbenevict el paperde
la qual obtenia diners aprofi
cepci6 que hi havia un finanqaguiaimprovisat
i ensexplicondueix
a la terrassade
tent la instituci6 del Palau de la
ment il.legal era molt data.
I’Edifici Novissim,
desd’on cala histbriad’unedifici
Mdsicai gaireb~ del no-res. I si
Despr6s va sortir la carpeta
podem
resseguirunavista
construR
durantI’etapa de
algfi li demanava
comptes,fins i
amb el tema de les adjudicaespectacular
de Barcelona, I’AlcaldePorcioles,
que
tot s’enfadava. La frase era:
clods de la llnia 9 del metro i
en quatredimensions.
La
s’haacabatintegranten el
"Queno et ties de mi?"I ningfi
lbperaci6 del 4,5%. I21,5%se’l
terrassaest&condicionada paisatge
del barrigbtic,
anava m6senllh. E1 modelflexquedava el Palau en l’~mbit de
malgratla sevamonstruocorna mirador,
araball’equip directiu i el 3%se n’anaigbncia cap a la gesti6 pflblica i
gunsr~tolsexplicatius;
pesitat. E~sdesd’aquest
edifiel concepte de transpar~ncia
r6 darrerament
tamb~ha
ci, un delsparadigmes
de
gaireb~ no existien.
la Barcelona
franquista,
estathabilitadacorna esDesdel 2 d’octubredel 2010ja
pai d’esbarjo
del personal desd’onJoanLlinaresha
Despr~sde I’entrada dels
no formapart del Palau, perb
de I’Ajuntament.
Llinares
assumitel noDreptede
Mossosd’Esquadrai mentre
imaginoquesegueixel cas a
fa pocsmesos
queest~ a
millorarla transpar~ncia
i
es va mantenircorna director
distbncia. EncaraqDedencola Iluita contrala corrupci6
I’Ajuntament,
per6corna
executio, egcaraes van agar
ses per aclarir en aquestsmobongestorculturalassudesdela capitaldel pals.
descobrint alguns documents
ments?
sorprenents.QuiDdestacaria?
Undels temes que pateix el Pa
lad corn a instituci6 4s que
N’hi va haver molts. Quan ens
posema treballar en el pie d’auditoria i
ci6 de sorpresa en sorpresa. I~Orfe6Catal~
aquest terme no s’ha tancat. Funciona
resseguim les factures superiors a 60.000 tenia un pressupost que no arribava al miarab tota la seva normalitat i ha recuperat
euros (despr~s vain anar baL-(ant aquest
ll6 d’euros anuals per6, en canvi, signava lbbjectiu i la funci6 de la seva creaci6, pellindar), ens trobem ambviatges de FOr
convenis amb una ftmdaci6 d’un partit
r6 segueix pesant aquesta hist6ria perqu6
fe6. De fet, gastar-se m~sde 100.000euros
politic en qub aquesta es comprometiaa
judicialment no esta tancada. Molt desen un viatge a la Polinbsia de la familia
desenvoluparactivitats culturals. Aix6no
pros que esdati el cas Millet ho fa el cas
Millet era una xorissada per6, a m~s a
encaixava per enlloc i ~s aqui on es va
NoDsi hi ha una membrede la Casa Reial
m~s, quan deman~vem
a l’ag~ncia de viar
obrir carol la sospita que hi havia un tras
assegudaal bancsdels acusats, en canvi, ni
phs de recursos del PaleDde la Mfisica cap
tan sols sabemsi F~lix Millet anita finalDes, queens desgloss~s la despesa, la sor
menta judici per aquest cas.
presa fou majfiscula. All6 va set la primera a un partit politic a trav6s de la seva funsorpresa. Despr6stamb6 es va produir la
daci6. En aquell momentes planteja que la
mateixa fundaci6 decideix tornar els di
desaparici6 d’un llibre d’actes que, en teoLa gent no ent~nque, m~sde sis anys
ria, el tenia la Gemma
Montull o el secre
ners i aix6 ~s una altra sorpresa, perqu~ despr~sde I’entrada dels Mossos
al Pataft del PaleD, per6 queen realitat havia
suposadamenthavien servit per dur a terlaD, F~lix Millet i Jordi Montulles pasdesaparegut. Aqui ens trobem una grolleme activitats culturals. Uargumentariva
segintranquil.lament
pel carrer.
ra manipulaci6feta sobre el llibre original
ser que aix6 ho havia decidit Millet sense
Aix6 ens indigna a tots. Desprestigia la
en els quals apareix que F~llx Millet i Jordi
coneixementde la junta de l’Orfe6 ni del
justlcia i les institucions. 1 6s unaaltra for
Montull podien cobrar unes quantitats suPatronat del Palau de la Mflsica.
ma de corrupci6. Hi ha una clara percepperiors sobre la base dels superhvits que
ci6, des de l’Estat, que 4s possible trencar
tingu6s el Paled de la Mflsica. Despr~ses
Ambaquestsconvenis,perb, no s’acaba l’equilibri de poders no donant els recurva veure que havien manipulat el llibre
sos per tal que aquell que m’ha de contro
tot.
dhctes per justificar les n6minesque teE1 que es va veient ambl’avanq de les inlaro fiscalitzar no puguifer-ho.
nien. Un altre document que localitzem
vestigacions s6n les aportacions d’tma emen les primeres quaranta vuit hores ~s un
presa constructora comFerrovial, que coVost~ va participar en la fundacib de
esquema dels comptes corrents arab qub
incidien ambel pagamentd’unes factures
I’lnstitut Valencibd’Art Modern
(IVAM).
operava la instituci6. N’hi havia m~sde
descomunals de tasques que no s’havien
El projecte inicial era inoovador,amb
90! Absolutamentextralimitat.
dut a termeal Palau de la Mfisica, corn ara
uo museD
quefuflcionava arab agtoflo-

No
ispossible
un
cas
com
elde
I’lnstitut
Valenci
d’Art
Modern
sense
una
conniv
ncia
absoluta
del
poder
politic

AI capdamunt
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miade gesti6; per6ara es troba en una
situacibmoltlamentable...
Noestic gens sorpr6s. Jo surto de I’IVAM
PaW 2000 per anar al Museu Nacional
d’Art de Catalunya i reingresso lbctubre
del 2014, quan es produeLxel canvi de direcci6. Llenc~rrecque rebo 6s el dhclarir
tota la situaci6 econbmica.
Algunsdiuen queel cas de I’IVAM encara 6s m~sescandalbsqueel del Palau de la Mbsica.Vost~va participar en
la sevaconstitucibi, algonsanysdespros,tornaper aoditar-la. Sospitava
que
el problema
no era nombs
I’administracib estrambbticade Consuelo
Ciscar al
frontde la institucib?
La direcci6 ja havia donat mostres que el
tractament de la gesti6 dels recursos econ6micsera d’una mancade rigor i un menyspreu absolut a tots els mecanismeshabituals de gesti6.A l’hora d’adiudicar els
transports, per exemple, ens va voler imposar l’empresaque ho feia tot a la conselleria de Culiura. Al’hora de la veritat, per6, yamfer concursos i no en van guanyar
mai cap. En aquests moments,el propietari d’una d’aquestes empresesest/~ imputat.
Quan entrem, el primer queens plantegem& fer una auditoria a fons dels dar
rers quatre anys. De fet, ja hi havia hagut
auditories, per6 eren de riure; d’aquestes
que acaben dient que tot ~s normal.
I~s unade les cosesquesorpr~n. Les
auditoriescomaquestes
o les del Palau
de la M~sicaquenodetectenres...
La filosofia ha de canviar radicalment.
Un dels objectius que tenim a l’Ajunta
ment ~s anar a la segona capa, comprovant els resultats i els compliments.Que
una factura coincideixi no ens val. Encara
que sigui per mostreig, cal anar acom
provar que les t~actures es corresponien
ambels serveis prestats. En el cas de
I’IVAM,a trav6s d’aquesta via yamdetectar una comprade 60.000 revistes que no
tenien albar~ nires. La persona que portava la gesti6 administrativa em deia:
’~qui hempagat sempre aixi:" Per6 aix6
no 6s veritat. A1final, despr6sde resseguir
el fil ambl’empresaeditora de la revista,
yam descobrir que s’havien comprat nom6s20 revistes i no pas les 60.000que, en
teoria, s’havien let constar. Undels casos
m6s sonats que s’han donat a con~ixer 6s
el de les adquisicions, ambobres dart que
no existien i despr6sles fabricaven.E1jutjat tamb6 apunta sobrecostos escandalo
sos, comara un quadre de l’artista ]ulio
Quaresma valorat en uns 2.000 euros i
que va costar-ne 32.400, un 1.500%m6s.
E1 que va fer la taxaci6 emva dir que fins
i tot haviemestat molt generosos ambla
valoraci6 inicial. Casoscomaquests, agafats de formaaleat6ria, ens van mostrar la
crua realitat de I’IVAM.
No semblapossible que ConsueloCiscar actubssensela proteccibpolitica
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durantels 10 anysqoeva estar al cap,~,~
davantde I’IVAM...
La conniv6nciadel poder politic 6s total.
Despr6set diuen que 6s un cas a/liar. Per6
[a manta de
tot forma part del mateix magma,de la
mateixa casta, tot i que a mi m’agrada m4s [ecu[SnS
parlar de caspa. Tot aix6 ho sabia tothom,
era pflblic i notori. Fa anys vaig escriure
un article en qu6 denunciava que s’estava
pervertint la funci6 d’un museupfiblic i .
estava al servei dels negocis privats.
Aquestarticle va ser contestat per alguns
il.lustres historiadors de l’art corn ara To
m/~sLlorens o el Calvo Serraller, que deien : ~[[[[~iO
que les compresestaven ben fetes. Quanes
destapa la trama, el documentde r6plica
es retira del portal web de I’IVAM.Corn
podien comprometreel seu prestigi professional d’aquesta forma?

]ust[cia
perqu

Fa pocsmesos
ha tornat a aterrar a Barcelona, concretament
per fer-se c~rrec
dels serveisjuridics i transpar~ncia
de
I’Ajuntament.Quin~s I’enc~rrec queli
vanfer?
La proposta especifica ~s crear una oficina
que garanteLxi la transpar~ncia municipal
en tots els/~mbits; no nom6sde la llei que
s’acaba d’aprovar del Paflamentde Catalunya, sin6 en el sentit sociol6gici politic del
terme. En altres paraules: que el ciutad/~
s~piga qu~estan fent els responsablespolitics i els gestors. A la vegada, volemque
lbficina es converteixi en una estructura
per prevenir i evitar conductes v’mculades
a la corrupci6.
Unade les mesuresque s’han pres ha
estat la creaci6 de I’Oficina per la
Transpar~nciai les BonesPr~ctiques.
Quinbalan~podem
fer-ne?
En aquests momentstenim assolit un 92%
dels obiectius de transparbnciai en el pri- !
mer trimestre volem assolir el 100%.Es- i
tern organitzant i planificant l’/unbit del ~
control de gesti6, d’acord ambl’estructura
municipal. Estem completant /~mbits de
fiscalitzaci6 que l~.juntament jat&
Unaaltra de les iniciatives ha estat la
creacibd’unabbstiaper tal queels ciu- :
tadans puguin denunciar, de manera
anbnima
o no, possiblesirregularitats i :
corrupteles...
Quanel proc6s normatiu s’enllesteixi, la
bfistia comengar/~a funcionar ambla garantia que no es posar~ en risc el prestigi ’
de cap c~rrec o treballador. L’anonimat6s
necessari, per6 a la vegadapot ser mal uti
litzat.
Unade les conseqli~ncies
dels casosde
corrupcib~s la desconfian~a
quegenera
entrela ciutadania.Cornes curaaixb?
Precisament un dels primers objectius
d’aquesta oficina 4s recuperar la confianga. Nom6sa partir mesuresd’aquest tipus,
que obrin de bat a bat les portes de les ad
ministracions i donin protagonisme a la
ciutadania, seremcapagosde recuperar-la.

Lafilosofiade
I’auditoria
hade
canviar
radicalment.
No
espoden
repetir
casos
com
elde
I’IVAM
oelPalau
de
laMtsica

millors persones i viure millor perquè tenim
una educació de què generacions anteriors
no van gaudir, i que aquesta ha estat possible
gràcies a les polítiques educatives implementades per l’administració. Aquesta és una de
les claus de la societat del benestar, del nostre progrés: una bona educació, on tothom

aquest és el meu compromís i treballaré cada
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Què sap el gat de fer culleres, si en sa vida n’ha vist fer?
RAMON BOSCH
EIA Tarradellas que, donat que
Catalunya no tindria mai un
exèrcit propi, el nostre exèrcit
havien de ser els funcionaris,
que haurien de ser gent d’una alta capacitat
professional, formats en una escola creada expressament per a aquest fi. La visió de Tarradellas estava fonamentada clarament en l’Ecole Nationale d’Administration francesa, l’escola que forma els alts funcionaris del país veí.
És molt difícil trobar algú en un lloc clau de
l’administració francesa que no hagi passat
per l’ENA: resultat, els francesos tenen una administració que funciona com un rellotge! Pujol i els seus equips van tenir l’oportunitat de
fer realitat el projecte de Tarradellas perquè
van haver de construir una administració partint pràcticament de zero. Clarament no se’n
van sortir, o no se’n van voler sortir, perquè,

D

ben mirat, en una administració amb alts funcionaris ben formats i deslligats de la designació política no haurien pogut llaurar tot el que,
pel que diuen les cròniques, van arribar a llaurar.
És veritat que es va crear l’Escola d’Administració Pública de Catalunya però també és veritat que aquesta escola no ha adquirit mai cap
mena de prestigi en la formació de funcionaris i els que ens hem volgut formar de debò
hem hagut de passar pel màster de funció pública d’ESADE, l’única iniciativa realment seriosa que s’ha fet en aquest país a l’hora de formar directius de l’administració pública.
Però tot això forma part del passat. Ara que
es diu que es crearan unes noves estructures
d’Estat semblaria que seria el moment adequat per fer realitat el vell somni de Tarradellas. I més donada la lamentable experiència
d’aquests últims trenta-sis anys en què les administracions, totes les administracions, han
viscut massa casos de gent que les ha volgut
convertir en un mirall de la mediocritat del seu
propi talent o de gent que les ha posat al servei d’alguns polítics que han acreditat més am-
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bició que escrúpols. Era raonable esperar,
doncs, que en un moment crucial com l’actual, per dirigir l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya, es triés algú de prestigi dins de
la funció pública, algú que hagués reflexionat
llargament –i si pot ser per escrit- sobre com
ha de ser l’administració pública del nostre
país i, vist el pa que es dóna a casa nostra, que
hagués tingut un actiu compromís ètic contra
la corrupció. En lloc de triar algú d’aquestes
característiques, el Govern ha decidit encarregar aquesta responsabilitat a Agustí Colomines! La cosa faria riure, si no fes plorar.
Agustí Colomines va ser director d’una fundació que duia el nom de Trias Fargas fins que
els hereus d’aquest polític, arran del cas Palau,
van demanar als dirigents de Convergència
Democràtica de Catalunya que desvinculessin el nom, i el prestigi, d’aquest polític del nom
de la fundació que havia servit presumptament a Convergència per blanquejar els diners
provinents de suposades comissions per l’adjudicació d’obra pública.
Agustí Colomines sempre ha negat que estigués al cas dels suposats tripijocs compta-
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bles de la seva fundació. En un article publicat
al diari digital El Món afirmava: “La Fundació
CatDem –nom que va rebre la Fundació Trias
Fargas postpalau- volia ser un think tank a
l’americana i per això vaig pactar que jo només em faria càrrec de la gestió, diguem-ne,
política i intel·lectual a partir de pactar un pressupost anual per a activitats i personal a càrrec de la Fundació. Per tant, com vaig dir en la
comissió parlamentària que va tractar el cas
del Palau, servidor no ha entrat mai en les
qüestions administratives. No crec que ningú
me’n pugui fer retret”.
No sé si ningú li’n pot fer cap retret. Ara, que
algú explícitament renunciï a saber d’on vénen i on van els diners que aporten els ciutadans a la fundació que ell dirigeix (“l’administració de la fundació no és a la fundació”, va
declarar quan la CatDem va ser escorcollada
per la policia) no sembla la millor carta de presentació per a algú que ha estat escollit per dirigir una escola d’administració pública.
És com triar un sord per dirigir l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya!
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El Campus cogerá un espectáculo
de ‘black dance’ y un taller de danza
El espectáculo, un nuevo
género que mezcla danza
contemporánea africana,
teatro, mimo y expresión,
arrancará a las 19.00
SORIA. El grupo ‘Af Ndanza’
ofrecerá un espectáculo de ‘black
dance’ así como un taller de danza contemporánea el próximo 10
de febrero en el salón de actos del
Campus Duques de Soria.
El espectáculo, un nuevo género que mezcla danza contemporánea africana, teatro, mimo y
expresión corporal, será de 19.00
a 20.00 horas y posteriormente,
de 20.30 a 21.30 horas, una ‘master class’ de danza.
El grupo ‘Af Ndanza’ nace en el
marco del proyecto solidario
‘Música para Salvar Vidas’, que
ayuda a jóvenes africanos en situaciones precarias a salir adelante en su propio país, utilizando la música y la danza como herramienta terapéutico.
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El proyecto se autofinancia
con conciertos y actuaciones a
cargo de los grupos que han nacido en el marco del mismo: coro ‘Uganda Natumayini’, coro
góspel ‘Aba Taano (ganador de
cinco premios internacionales) y
el propio grupo ‘Af Ndanza’.
Raíces africanas
Está integrado por cinco jóvenes
bailarines que han crecido entre
músicos y bailarines tribales, y
con sus cuerpos son capaces de
expresar la realidad dramática de
un continente lleno de contrastes, de luces y de sombras.
La primera parte del espectáculo es una representación de la
belleza de África, su miseria, su
fe, su enorme capacidad de trabajo y de esfuerzo, su sentido del
ritmo, su alegría. Toques impresionistas, cuadros que van dibujando con sus cuerpos.
La segunda parte es una pequeña obra de teatro y danza que
denuncia la práctica de la muti-

lación genital femenina, que
afortunadamente ha sido prohibida por Naciones Unidas pero
que, desgraciadamente, sigue vigente en el África profunda, en
los pueblos, en la inmigración
(chicas jóvenes que son enviadas
de vuelta a su tierra, durante un
breve periodo de tiempo para
poder recibir esta práctica).
Los componentes de este grupo tienen una larga lista de actuaciones como bailarines tribales,
recorriendo numerosas ciudades
de España y habiendo realizado
más de trescientas actuaciones,
como en Palau de la Música Catalana en Barcelona, el Arriaga de
Bilbao y muchos otros.
‘Af Ndanza’ han realizado ya
dos giras en España. Han actuado en Madrid, Valladolid, Villalba, Burgos, Aranda de Duero, en
los auditorios de Ávila, Cartagena, Galapagar, El Espinar, etcétera, tanto a través de ayuntamientos como de universidades.
HERALDO
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Perales
volver~
a Barcelona,
donde
debut6
hace40a~os
I BARCELONA
I E1 cantante Jos6Luis
Perales actuar~ en el Palau de
la Mfisica de Barcelona el mi6rcoles 8 de junio, ciudad donde
debut6 hace m~is de 40 afios.
Segtin ha informado la promotora The Project, el artista interpretar~i sus grandes6xitos de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

entre sus 27 producciones musicales y m~isde 510 canciones.
Ademfis, actualmente prepara
Calma, un nuevo filbum para
Universal, que presentar~ en el
Palau de la Mfisica, en un concierto en el que tampocofaltar~in sus grandescl~isicos.
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JUAN DIEGO FLOREZ AL PALAU
Temporada 2015-2016 de Palau 100 “Grans Veus”
Dimecres, 3 de febrer de 2016

Wolfgang Amadeus Mozart
- Misero! O sogno, o son desto?… ària de concert KV 431
- Dies Bildnis ist beuzaubend schön, ària de Die Zauberflöte
- Un’aura amorosa, ària de Cosí fan tutte
- Il mio tesoro intanto, ària de Don Giovanni
Charles Gounod
- Salut! Demeure chaste et pure, ària de Faust
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- L’amour… Ah! Lève-toi, soleil!, ària de Roméo et Juliette
Jules Massenet
- Pourquoi me réveiller?, ària de Werther
Renato Rascel: Arrivederci Roma, Eddi di Lazzaro: Chitarra romana, Fritz Kreisler: Prélude et Allegro
dans le style de Pugnani (instrumental), Cesare Andrea Bixio: Parlami d’amore, Mariù, Eduardo di Capua
i Alfredo Mazzuchi: O sole mio, Gaetano Donizetti: Amor mariano, Vittorio Monti-. Csardas
(instrumental), Gioachino Rossini: Bolero L’invito i Cessa di piu resistere, ària d’Il barbiere di Sviglia
Juan Diego Florez – tenor
Vincenzo Scalera – piano
Ksenija Sidorova – acordió
Avi Avital – mandolina
Daniel Forcada – percussió

Juan Diego Florez va debutar en la Temporada de Palau 100 “Grans Veus” el passat 3 de febrer de
2016. El seu refinament i la seva perfecció tècnica i estilística l’han consagrat com una referència en
el seu repertori les ùltimes dècades. Un repertori que va ampliant poc a poc en el transcurs dels anys,
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des dels principis amb el bel canto de Donizetti, Bellini i Rossini, amb el classicisme del repertori
Mozartià i amb noves incorporacions amb el repertori francès de Charles Gounod i Jules Massenet.
La segona part del concert va estar composta d’un repertori de cançons napolitanes i populars
italianes que pertanyen al seu nou disc “Italia”.
El concert va començar amb unes paraules de Juan Diego Florez dirigides al públic explicant que tenia
una costella trencada des del dissabte i que no li afectava a la veu, sino només al respirar al provocarli una mica de dolor. Això no li va afectar gens al seu cant, ja que va arrencar el concert amb quatre
àries de Mozart que les va interpretar d’una manera deliciosa amb una veu pura i clara de preciòs
timbre amb una tècnica i dicció impecables amb un linea vocal admirable. Li va aportar a la música de
Mozart tendresa, sensibilitat, amb una refinada musicalitat i fraseig exquisit.

Seguidament va cantar tres àries franceses on Florez va estar especialment expressiu i sensible amb
un cant apassionat i comunicatiu amb uns aguts generosos i brillants. L’ària de Gounod del seu Faust
la va cantar amb un timbre preciosista amb gran delicadesa passant per un “Pourquoin me réveiller” de
Werther amb tot el seu sentit dramàtic on va mostrar una veu esplèndida, tancant la primera part amb
una romàntica “L’amour…Ah! Lève-toi, soleil!” del Roméo et Juliette de Gounod on va acabar amb una
gran ovació del públic. Tota la primera part juntament amb un efectiu Vincenzo Scalera on va estar
pendent en tot moment del tenor ajustant a la perfecció els seus acompanyaments al piano.
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La segona part es va convertir amb una interpretació del tot festiva en el seu ambient , ja que el tenor
es va relaxar com si estigues envoltat d’amics molt sonrrient i amb tres músics més a l’escenari
interpretant napolitanes i cançons populars que estàn incloses en el seu darrer CD “Italia”. La
interpretació d’aquestes obres van ser fantàstiques amb expressivitat, calidesa i gust musical
juntament amb el virtuòs de la mandolina Avi Avital i la fabulosa acordeonista Ksenija Sidorova. Avi
Avital i Ksenija Sidorova van interpretar dos brillants interpretacions instrumentals de Fritz Kreisler i
Vittorio Monti, i Juan Diego Florez va cloure el programa de concert amb una brillantísima
interpretació de l’ària “Cessa di piu resistere” d’Il barbiere di Siviglia. L’ovació va ser tant gran que el
tenor ens van oferir tres bisos: els dos primers van ser les cançons “Besame mucho” y “La flor de la
canela” interpretades per Juan Diego Florez que s’acompanyava amb la seva guitarra que van provocar
el deliri del públic, i ja que no es parava d’aplaudir va cantar la famosa ària dels nou dos de pit “Pour
mon ame” de La Fille du Régiment que tant famòs l’ha fet. Va ser un concert emocionant el que es va
viure al Palau amb un Juan Diego Florez esplendoròs amb un repertori de gran qualitat a la primera
part i una preciosa segona part de cançons italianes.
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