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declara que no se «plantea» quitar las
susodichas banderas.
Por si todo eso fuera poco, a renglón
seguido, el ministro del interior del gobierno central y el consejero del mismo ramo de la Generalitat se enfrascaron en un cruce de declaraciones
con duros reproches por la irresponsabilidad en
la investigación
de unos presuntos yihadistas
Según Espadaler, un soplo de la
Policía Nacional
advirtió a esos
individuos que
estaban siendo
controlados. La
respuesta del Ministro del Interior, Fernández
Díaz, no se hozo
esperar y tachó
de «bajeza y
ruindad” la acusación de la poEFE
licía catalana.
Se supone que estos señores han
sido elegidos para representarnos, velar por nuestros intereses y seguridad.
Sin embargo, se pasan el día tirándose los platos por la cabeza y despotricando, dando, con su actitud, un espectáculo esperpéntico. Así nos luce
el pelo.
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CASO PALAU

La Audiencia
exculpa por
prescripción a
Jaume Camps (CiU)
J. G. BARCELONA

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la exculpación del exdiputado de CiU Jaume Camps, que estaba imputado en el «caso Palau»
por supuestamente ejercer de intermediario en el pago de comisiones ilegales a CDC, al considerar que
los hechos de que le acusaba la Fiscalía han prescrito. De resultas, el
único excargo de CDC imputado en
el caso Palau es su extesorero Daniel Osàcar.
En un auto, la Audiencia de Barcelona rechaza el recurso planteado por la Fiscalía, que llegó a pedir
un año y medio de prisión para
Camps, y avala la decisión del juez
instructor del «caso Palau», que ya
septiembre de 2014 exculpó a Camps
por prescripción. La Audiencia concluye que la supuesta actividad de
tráfico de influencias –que prescribe a los tres años– se habría extendido hasta el curso 2008-09, por lo
que, cuando se citó a Camps como
imputado en 2013, estaría «ineludible y claramente prescrita».
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O BENÍTEZ

s autistes?

oral per govercelona, encara
idats que digui
rastorn de l’esdults. Potser es
nor i que no paquè són muts

–com el meu fill– o perquè no tenen decisió pròpia. Per això els seus pares reclamem que siguin atesos com cal en centres
on se sentin bé. I a Barcelona no n’hi ha
cap amb cara i ulls si tenim en compte les
seves necessitats.
Als candidats els vull reclamar que la
zona de l’actual presó Model esdevingui
una residència per als nostres afectats de
TEA, i un centre de dia. I que també sigui
un centre d’investigació i d’observació
dels nostres fills des de tots els àmbits, on
puguin convergir neuropediatres, biòlegs,
psicòlegs, monitors i pares.
Crec que un bon model de referència
és el centre Guru de Valldoreix, que
compta amb espais amplis, jardins,
horts, etc. Si els futurs mandataris no el
coneixen, que s’hi interessin, que no és
tan lluny de la ciutat.
JOSEP SURROCA
BARCELONA

La bandera catalana
En un país com el nostre, sotmès constantment a tota mena de vexacions, manipulacions i rebaixes nacionals i lin-

www.ara.cat, i per les següents vies:

putació,119, 08015, Barcelona

Fe d’errades: opinio@ara.cat

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

güístiques, s’ha acabat substituint alegrement la bandera –cada nació té una
bandera– per la senyera. Cal recordar
una vegada més que la senyera és l’ensenya dels orfeons, i el vibrant El cant de
la senyera és l’himne de l’Orfeó Català
–que va escriure Joan Maragall i va musicar Lluís Millet–. L’error de dir senyera en comptes de bandera arrenca dels
fets del Palau de la Música Catalana esdevinguts el dia de l’homenatge al poeta Joan Maragall, en què el censor va prohibir El cant de la senyera creient-se –per
ignorància– que era l’himne de Catalunya. És evident que la bandera catalana
fa por i respecte als espanyolistes; en
canvi, la senyera la veuen com una “banderita regional” folklòrica i insignificant.
Espanya ens estima...
JORDI PAUSAS
PARÍS

Les cartes enviades pels lectors han de tenir
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el
dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica,
número de carnet d’identitat
i un telèfon de contacte.
Les cartes no es respondran.
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L'Audiència exculpa
per prescripció Jaume
Camps en el cas Palau
 Considera que els presumptes delictes que la Fiscalia imputava a un

dels diputats amb més pes polític a CiU en l’etapa Pujol han caducat
ACN

BARCELONA | EFE/DdG

L'Audiència de Barcelona ha
conﬁrmat l'exculpació de l'exdiputat de CiU Jaume Camps, que
estava imputat en el cas Palau per
suposadament exercir d'intermediari en el pagament de comissions
il·legals a CDC, en considerar que
els fets de què l'acusava la Fiscalia
han prescrit. En un acte, la secció
vint-i-unena de l'Audiència de
Barcelona ha rebutjat el recurs
plantejat per la Fiscalia, que va arribar a demanar un any i mig de
presó per a Camps, i ha avalat la
decisió del jutge del cas Palau,
que al setembre del 2014 va declarar extingida la seva responsabilitat penal en al·legar que els
fets dels quals se l'acusaven havien
prescrit. El ﬁscal acusava Camps,
que va ser un dels diputats de
més pes polític a CiU durant l'etapa de Jordi Pujol al capdavant de
la Generalitat, d'haver exercit d'intermediari, al costat de l'extresorer
de CDC Daniel Osàcar –que segueix imputat–, en el pagament de
comissions de la constructora Ferrovial a CDC a través del Palau de
la Música. Després que el jutge arxivés al setembre de l'any passat la
causa contra Camps per la prescripció del delicte, el ﬁscal anti-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El Ministeri Públic creu
que Camps va exercir
d’intermediari en el
pagament de comissions

2013, estaria «ineludible i clarament prescrita l'eventual responsabilitat penal en què pogués haver incorregut».

Camps en una imatge d’arxiu.

corrupció Emilio Sánchez Ulled va
recórrer a l'Audiència argumentant
que el tràﬁc d'inﬂuències que l'imputava a l'històric diputat de CiU
s'hauria seguit cometent ﬁns que
es va iniciar la causa pel saqueig
del Palau de la Música.
Per contra, l'Audiència conclou
que la suposada activitat de tràﬁc
d'inﬂuències s'hauria estès entre
els anys 1999-2000 ﬁns al curs
2008-09, per la qual cosa, quan es
va citar Camps com a imputat el

El termini
La sala recorda que el termini de
prescripció d'aquest delicte és de
tres anys, pel que s'hauria extingit
la responsabilitat penal de Camps
ﬁns i tot si es conﬁrmés que el 2008
va mantenir reunions amb els saquejadors confessos del Palau,
com sosté la Fiscalia a partir de documents conﬁscats a Fèlix Millet.
Segons el ﬁscal, Camps va tenir un
paper d'«intermediació en el mecanisme de tràﬁc d'inﬂuències retribuït a favor de la formació CDC,
sent l'estructura del Palau de la
Música la canonada utilitzada per
a la circulació encoberta d'un cabal de comissions il·lícites satisfetes per Ferrovial». El ministeri públic va atribuir a Camps aquesta intervenció des dels anys 1999 i
2000.
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Un exdiputado de CiU,
fuera del ’caso Palau’
al prescribir el delito
JESOSGARCiA,
Barcelona
El exdiputado de Convcrg~nciai Uni6 (CiU) JaumeCampsha sido
exculpadodcfinitivamcnt¢pot cjcrccr comointermediario, presuntamente, en el pago de comisiones del caso Palao. La Audiencia de
Barcelonadeja fuera a Campssolo porqueel delito que supuestamente cometid(trAficode influencias)ha prescrito.Eljuezqueinvestiga
expolio del Palaude la Mdsicay el pagode comisionesa Converg~ncia
Democr~tticade Catalunyaya habia archivadola causa contra Camps
en 2014. El fiscal present6un rccursoque ahora, medioafio dcspu~s,
ha sido desestimado.
Campses un diputado hist6rico
de CiU que ocup6 escafio en el
Parlament basra 2003, cuando
el tripartito de izquierdas puso
fin a los 23 afios de Jordi Pujol al
frente de la Generalitat. Tambi6n rue miembro del Conse]o
Consultivode la Generalitat hasta 2009. Compagin6su actividad politica con su trabajo como
abogado, que sigue ejerciendo.
Su nombre apareci6 en unas notas manuscritas que, tras el escfindalo por el saqueodel Palau,
los gestores de la instituci6n musical pusieron en manos del
juez. En una de esas anotaciones aparece escrito: "Jaume
Camps. Pago 105.000. Ferrovial". Y, a rengl6nseguido, la palabra "autopista".

El juez cit6 a declarar a
Campscomo imputado en enero
de 2013 al considerar
que
intermedi6 en los pagos que Ferrovial hizo a CDC,presuntamente, hasta 2009. La investigaci6n ha acreditado que la constructora desembols6 6,6 millones de euros al partido nacionalista a cambiode la adjudicaci6n
de obra pfiblica duranteel filtimogobierno de Pujol, comola
linea 9 del metro o la Ciudadde
la Justicia. Ferrovial camuflaba
esas comisiones ilegales como
"donaciones"al Palau de la Mfisica dirigido (y expoliado) por
F~lix Millet y su manoderecha,
Jordi Montull.
La decisi6n de la Audiencia
de Barcelona no entra a valorar

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El exdiputado
auton6mico
de CiUJaume
Camps.
/ ~F~
la conducta de Camps,pero ana- los hechos habian prescrito.
liza los argumentosde la FiscaCampssiempre ha sostenido
lia y de la defensa. Losmagistra- que los pagos del Palau obededos concluyen que, aun en la cen a la "defensa y representahip6tesis de que el trfifico de in- ci6n juridica" de F~lix Millet
fluencias se prolongase basra que ostent6 en el pasado. TambiEn era abogado de Ferrovial,
2009 (comodefiende el fiscal),
el delito habria prescrito. E1afio afirm6 ante el]uez, por lo que la
pasado, con la instrucci6n ya firelaci6n con ambosfue "f~nica y
nalizada, Anticorrupci6n lleg6 exclusivamente profesional".
a pedir un afio y mediode carCon la exculpaci6n
de
cel para el exdiputado. Su defen- Camps, solo un exresponsable
sa recurri6 y el juez archiv6 la de CDCpermanece implicado
causa contra 61 al entender que en el caso Palau: el extesorero

Daniel Os~icar, acusado de hacer
llegar las comisionesal partido
a trav6s del Palau de Millet y
Montull, que tambi~n se llevaban su parte en el negocio. Aunque la decisi6n ha tardado seis
meses en tomarse, permite desencallar la fase final de la causa. E1 juez deberfi dictar ahora
un nuevo auto que ponga fin a la
investigaci6n y la Fiscalia Anticorrupci6n, redactar de nuevo
las penas de prisi6n que pide para cada uno de los imputados.
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Osvaldo
Lamborghini

Gabriel Casas

S’exposa l’etapa
més intensa de
Casas al MNAC fins
al 30 d’octubre

L’exposició tindrà
lloc al Macba fins
a l’1 de juny

BARCELONA

quals adquirirà la saviesa necessària per aconseguir la missió amb què es
va desprendre de la gran
font de vida. Juan Vinuesa (autor del llibre) és terapeuta d’energies, reiki
i energies quàntiques. A
la sala d’Àmbit Cultural
del Portal de l’Àngel.

EXPOSICIÓ

‘Flashback’. Leopoldo
Pomés és un dels noms
indiscutibles de la fotografia contemporània catalana de la segona meitat
del segle XX. Fotògraf, publicista, cineasta, dibuixant, poeta, empresari i
gastrònom, Leopoldo Pomés ha mostrat al llarg
de la seva dilatada carrera una passió constant
per la imatge. L’exposició, que inclou més d’un
centenar d’obres, recorre
minuciosament el seu
vast univers creatiu, des
dels seus inicis, vinculats
al grup Dau al Set, fins a
l’actualitat, tot repassant
el seu itinerari vital i visual. A la Pedrera.

BARCELONA
EXPOSICIÓ
‘Històries metàl·liques.
Art i poder a la medalla
europea’. Aquesta exposició evoca l’activitat medallística que es va desenvolupar a Europa des del
segle XVII fins al XIX
amb l’eclosió de les anomenades “històries metàl·liques”. Es tractava
d’un treball en equip
d’erudits, artistes i tècnics sota l’atenta mirada
del sobirà. Al MNAC.

BARCELONA

19.00 CONCERT
Esmuc al Macba. El Miquel Bernat (professor
de percussió de l’Esmuc)
organitza un concert
d’obres encarregades als
estudiants de composició interpretades per
alumnes de percussió.
Les obres estan inspirades en l’exposició del
Macba i el concert tindrà lloc a les diferents
sales d’exposició.

BARCELONA

19.30 PRESENTACIÓ
‘Bravo por tu casa’. Presentació del llibre de Maite Bravo a La Casa del Llibre del passeig de Gràcia.

BARCELONA

20.00 PRESENTACIÓ
‘Clipperton’. Novel·la de
l’escriptor mexicà Pablo
Raphael ambientada a
l’illa deshabitada del mateix nom, un dels llocs
més enigmàtics i allunyats de l’oceà Pacífic.
També hi intervenen els
escriptors Laura Restrepo i Juan Pablo Villalobos.
A la Casa Amèrica.

Un detall del cartell de l’edició d’aquest any ■ NONSTOP BARCELONA ANIMACIÓ

El festival de l’animació
BARCELONA

19.00 ANIMACIÓ

Amb un acte inaugural al fòrum de
la Fnac Triangle, arrenca avui una
nova entrega del NonStop Barcelona Animació, el festival internacional de cinema d’animació, que
arriba a la segona edició amb l’actual format de festival. La sessió la
presentarà Juan Carlos Concha,
director del festival, i s’hi projectarà un tast de la programació audiovisual que es podrà visionar durant els dies del festival, així com

un curtmetratge d’Alê Abreu (director d’O menino e o mondo) cedit en exclusiva al NonStop Barcelona Animació. La mostra se celebra fins al dia 24 de maig a diferents espais de la ciutat i inclou
projeccions i d’altres activitats paral·leles, com per exemple tallers,
exposicions, classes magistrals i
conferències a càrrec de professionals d’aquesta disciplina.
La Filmoteca, els cinemes Girona, l’Institut Francès, l’Espai Jove
La Fontana, la Biblioteca Vila de

Gràcia, el Palau Alòs, l’Escola Joso,
la FX Animation 3D School i la
Fnac Triangle són els espais en
què es reparteixen les projeccions
i activitats del festival, que aquest
any inclou entre els seus convidats
Jordi Grangel, que ha treballat
amb directors com per exemple
Steven Spielberg i Tim Burton, i
Jacques-Rémy Girerd, que hi estrena Tante Hilda.
XAVIER ROCA

BARCELONA

19.00 PRESENTACIÓ
‘Vivencias de un
alma joven’. La segona
part d’una trilogia el primer volum de la qual va
sortir a la llum l’any passat amb el títol Inquietuds d’una ànima jove.
L’Anna comença el seu cicle d’encarnacions al Regne Humà per emprendre
el seu camí conscient cap
a l’amor incondicional i la
il·luminació. En aquest
camí experimentarà el
karma, els egos i tot tipus de vivències amb les

BARCELONA

20.30 CONCERT
Swingcaló. La sonoritat
jazz manouche de Swingcaló ens acompanyarà en
un viatge musical que ens
portarà des de les velles
melodies klezmer fins a la
milonga argentina, tot
passant per ritmes flamencs i cubans. Aquest
espectacle dinàmic i viu
ens convidarà a submergir-nos en el món del jazz
manouche i descobrir la
figura del seu creador,
Django Reinhardt, que
Swingcaló ha pres com a
referència. A través d’un
dels gèneres ballables de
més èxit, ens assabentarem de les tristes històries sobre la Segona Guerra
Mundial que s’amaguen
darrere les cançons i viurem el furor del ritme del
swing als peus. Al Centre
Cultural Albareda.

BARCELONA

21.30 CONCERT
Albert Serra parlarà de Proust al Born ■ JOSEP LOSADA

David Paloma presenta nou llibre ■ GABRIEL MASSANA

Albert Serra i Víctor Gómez
Pin dialoguen sobre Proust

Un recull d’epònims
de tots els temps

BARCELONA

TERRASSA

Albert Serra i Víctor Gómez Pin parlen de Proust
en l’acte de presentació de la Societat d’Amics de
Marcel Proust al CCBorn (Comercial, 5).

A la Biblioteca Central (passeig de les Lletres, 1)
tindrà lloc la presentació de Personatges convertits
en paraules (Barcanova), de David Paloma.

19.00 CONVERSA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.00 PRESENTACIÓ

Gran Gala Flamenc.
Concert al Palau de la Música Catalana. Amb els
guitarres José Saucedo i
Pau Vallet, la caixa Juan
de Julia, la cantadora de
flamenc Fefa Gómez, el
cantador Joaquín Gómez
(El Duende) i els balladors de flamenc Eli Ayala, Marina González,
Iván Alcalá, Nacho Blanco (convidat especial).
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‘Experiment
any 2100’

‘Jo, Joan’

Exposició d’una talla
romànica recuperada,
al MNAC fins al 28 de
febrer del 2016

Exposició al
CosmoCaixa, fins
al gener del 2016

LA BISBAL
D’EMPORDÀ

19.00 CONCERT
‘Per pur plaer’. Presentació del llibre Per pur
plaer, de Marina Martori, a la Llibreria Siglantana de la Bisbal amb
Miquel Martín.

LA BISBAL
D’EMPORDÀ

20.30 PRESENTACIÓ
‘El que hauria pogut
ser’. Presentació del llibre de Julie Kibler a la
Bilioteca de la Bisbal.

GIRONA

19.30 PROJECCIONS
‘Arquitectures de Cinema’. Tindrà lloc al Museu
del Cinema de Girona.

MANLLEU

19.00 PRESENTACIÓ
‘Les tres reines magues’. Presentació de Les
tres reines magues: La
història del meu país des
de la mirada d’una dona,
a càrrec de la seva autora,
Esther Borrell. A l’acte
també hi intervindran
membres de La Xinxa,
Grup Feminista de Manlleu. Aquest llibre és la
continuació del llibre editat per Pagès Editors Les
tres mares: Les arrels
matriarcals dels pobles
catalans. A la Biblioteca
Municipal de Manlleu.

EL VENDRELL

18.00 TERTÚLIA
‘Les catedrals del vi’.
Les catedrals del vi: els cellers cooperatius. La Cooperativa Agrícola del
Vendrell i l’arquitecte Cèsar Martinell, xerrada a
càrrec de Roger Guitart,
arquitecte. A la Fundació
Apel·les Fenosa.

L’acudit

BARCELONA

Oswaldo Digón a Diálogos en 3D,
a les 23.30.

TEATRE

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. El curiós incident del gos a
mitjanit, de Mark Haddon, dir.
Julio Manrique. Fins al 24 de
maig.

왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Fins al 7 de juny.
Horaris: dijous i divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30; i
diumenges, 18.00. Patas arriba,
de David Fernández. Dies 11, 12,
19 i 26 de juny.

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Tot pels
diners 2. Cleopatra, d’Iván Morales. Fins al 24 de maig. Última
setmana! Un enemic del poble,
de H. Ibsen, dir. Miguel del Arco.
Estrena el 28 de maig. Fins al 21
de juny.

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Incendis, de Wajdi Mouawad. Dir.
Oriol Broggi. A partir del 17 de juny. Horaris: de dilluns a divendres, a les 20.00. Dissabte, 20 i
27 i diumenge, 21, funcions especials a les 18.00.

왘 Teatre

왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Bruno & Jan (& Álbert). Del 7 al 24 de maig. Horaris: de dimecres a dissabte,
20.30, diumenge, 19.00. Kabarett Protokoll, a càrrec de la
companyia La Bacanal. Poderoso Tango, concert de Sandra
Rehder. Teatre familiar: Les supertietes, amb la Cia. Brif, Braf,
Bruf.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabtes, 17.30 i 20.00; diumenges, 17.30. I David Guapo.
Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00. Confessions de dones de
30. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30, dissabtes, 18.00
i 20.30, i diumenges, 18.00.
왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Fins

al
31 de maig, Concerto a tempo
d’umore, autor i director Jordi
Purtí, amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. Horaris: de dimecres a divendres, 20.00 (dimecres 27, no hi ha funció); dissabtes, 18.00 i 20.30 (dia 23, no
hi ha funció), i diumenges, 12.00
i 18.00. I en doble programació,
divendres 22, Visto lo visto, a les
23.30. I Las noches del club de la
Comedia, dissabte, a les 23.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Così fan
tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart. Dies 20, 21, 22, 24, 26, 27,
28, 29 i 30 de maig. Familiar: Els
músics de Bremen. Dies 23 i 24
de maig, a les 11.00.

XAVI TORRENT

Una escena de l’obra ■ JORDI CASANOVA.NET

L’obra ‘Idiota’, de Jordi Casanova, es pot
veure a la Sala Muntaner
BARCELONA TEATRE

Ramon Madaula i Anna Sahun interpreten Idiota, de Jordi Casanovas, autor i director de l’obra, a la Sala Muntaner. Un joc negre, divertit i ple de suspens en què
l’espectador haurà de resoldre els obstacles que es presentin al protagonista.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: La flauta màgica Horaris:
dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i
diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Amantes descontrolados. Horaris. dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Txema tea time. Horaris: divendres, 20.30.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació adults: Divendres 22 de maig, a les 21.00, Animales irracionales (humor surrealista). Infantil: dissabte 23 i
diumenge 24, a les 18.00 La Bella Dorment, de Dreams Teatre.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Le Guaratelle di Pulcinella, Luca
Ronga. Titelles de cahiporra napolitana. A partir de 3 anys. Horaris: divendres i dissabtes,
18.00; i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. No res, Sala Brossa,
fins al 31 de maig. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, 19.00. Somiant en cocodrils, Sala Fregoli, fins al 24 de
maig. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.00; i diumenges,
18.00. Barribrossa, del 19 al 24
de maig. Horaris: de dimarts a
diumenge, 19.00 (diferents espais).
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87. Titzina presenta Distancia siete minutos, de Pako Merino i Diego
Lorca. Horaris: de dimarts a dijous, 20.30; divendres, 21.00;
dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges, 18.00. L’Offlavillarroel:
fins al 28 de maig, Ricard de 3r,
dramatúrgia Gerard Guix, direcció Montse Rodríguez, amb
Quim Àvila. Horaris: dimecres i
dijous i dimarts 26, 22.15.I en
doble programació: els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i
Jordi Rios a 1.000 merdes de
gags. I dissabte 23 de maig, María Juan a Treinta y... ¿cuántos?,
a les 23.00. I diumenge 24, Álex
Clavero a #MiMadreEsTrendingTopic, a les 20.00.
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왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). Fugaç, de
Xavi Mañé, dissabtes de maig,
19.00. No és tan fàcil, per Truss
Espectacles, dissabtes de maig,
21.30. La paradoxa de Protàgones, per T-14/15, diumenges 24 i
31 de maig, 20.30. Cinc instants
preciosos, per Brot escènic
(Alea Teatre), dissabte 30, 21.30,
i diumenge 31, 18.00.
왘 Romea,

Hospital, 51. Del 20 de
maig al 7 de juny, Entremeses,
de Miguel de Cervantes, dir. José
Luis Gómez, amb Julio Cortázar,
Miguel Cubero, Palmira Ferrer,
Javier Lara, Luis Moreno, Inma
Nieto, José Luis Torrijo, Elisabet
Gelabert, Eduardo Aquirre de
Cárcer i Diana Bernedo. Horaris:
de dimarts a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.00.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Confidències a Al·là, de
Saphia Azzeddine, direcció Magda Puyo. De dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, a les
19.00. Infantil: Iupi. Diumenges
24 i 31 de maig, a les 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Locus Amoenus,
d’Atresbandes. Del 13 al 24 de
maig. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.30; i diumenges, a
les 18.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de Jordi Casanovas, dir.
Jordi Casanovas. Fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30; i diumenges,
18.30. I Luis Pardo, a En tu mente. Horaris: de dijous a dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.30.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La gavina, d’Anton
Txèkhov, del 7 al 31 de maig. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació. Nues. Horaris: de dimecres a divendres,

20.30; dissabtes, 19.00 i 21.30; i
diumenges, 19.30. Gisela y libro
màgico. Horaris: dissabtes,
17.00, i diumenges, 12.00 i 17.00.
Berto Romero, divendres 22,
22.45.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión amb el mag
Antonio Díaz. Horaris: de dimecres a divendres, 21.00, dissabtes, 18.30 i 21.30, i diumenges,
18.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. A la burgesa, musical.
Horaris: dijous i divendres,
20.30; dissabtes, 20.00; i diumenges, 19.00. 50 sombras de
Andreu, divendres, 23.00; dissabtes, 00.00, i diumenges,
20.30. Detectives Martínez, dissabtes, 22.00. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30, i diumenges, 17.00.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Fins al
31 de maig Mares i filles amb la
Nina, la Mariona Castillo i la Clara Peya. Horaris: Atenció el 22
de maig, no es fa funció, de dijous a dissabtes, 22.00, i diumenges, 20.00. Fins al 27 de
maig Happy love o love story!, de
Toni Sans i Rubèn Muntañola
amb Gemma Amorós. Horaris:
dimarts i dimecres, a les 20.30.
Fins al 31 de maig Fang a les costelles, de Gerard Vàzquez. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.00;
i diumenges, 18.00. Estrena el 4
de juny L’any dels 30, de Lara
Diez. Horaris: de dijous a dissabte, 20.00; i diumenges, 18.00.

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: de dimecres a dissabte, 20.00; i diumenge, 18.00. Sala Petita: Incerta glòria, de Joan Sales. Horaris: de dimecres a dissabte,
20.00, i diumenge, 18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Nancho Novo és El cavernícola. Últimes funcions! Dijous i
divendres, 21.00; dissabtes,
20.00 i 22.00; i diumenge, 19.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Clicks. Horaris: dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges,
17 i 24 de maig, a les 19.00.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Los Vivancos a Aeternum. Horaris: dimecres i dijous, 21.00; divendres, 21.30; dissabtes, 18.30 i
21.30; i diumenges, 18.30.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Últimes setmanes! 31 de
maig, última funció de Mar i Cel.
Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Agencia matrimonial, 20.30: Mag Pota ¿I per
què no?, 22.00. Sala Xavier Fàbregas: The Big Van Theory,
21.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 17 de maig. Prorroga, fins
al 24 de maig de Diary of a
scoundrel, d’Alexander Ostrovsky. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.30; i diumenges, 18.00.
En anglès. Estrena el 3 de juny,
Mi relación con la comida, d’Angélica Liddell, amb Esperanza
Pedreño.

왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. Guapos&Pobres, de Xavier
Torras i Toni Martín amb Ivan Labanda, Elena Gadel, Mariona
Castillo, Muntsa Rius, Frank
Capdet, Xavi Duch, Jorge, Velasco i Gracia Fernández. Horaris:
de dimarts a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.30. En doble programació, dissabte 23 de maig,
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lla~ entre l’expresident del
Palaui el partit en el qual
mflitava en la ttama de suposats pagaments de comissionsil.legals de Ferrovial a UDCa trav6s de la
instituci6 cultuM,
h’arxivament de l’acuque d temps transcorresaci6 contra Campsdeigut en la suposada comis- xa el cas Palau e~dlestit i
si6 dd ddicte, que podria a punt perqu~ el jutge
arribar fkt s al 2009,ielmo- instructor elt anqui, si no
merit en qu~ va set hnpu- 6s que alguns dels acutat, el 2013, compleixen sats per la fiscalia vulsobmdamentels requisits
guin seguir el cami marper a la prescripci6.
cat per la resoluci6 de
Jaume Camps, que hal’Audi~ncia ipresentin un
via estat advocat particurecurs per demanar l’arlar de F~ILxMillet, 6s acu- xivament pels mateLxos
sat pel fiscal d’actuard’en- motius de prescripci6. ¯

La prescripci6 desvincula
Campsdel cas Palau
JordiPanyella
Jaume Camps, veteranisshn advocatihistbric militant de UDC,no anirg ajudici pel cas de l’espoli del
Palau. La seccid 21 de l’Audi~ncia de BamelonavafSr
pfiblica al~. una resalucid
en qu~ dicta l’arxivament
delcas per a quivaset dipu-
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tat de CiU alPaflamentdes
de11980i durant set legislatures. L’Audi~nciaconfirma l’arxivament queen
el seu diava ordenar eljutge instructor del cas i contra el qualva presentar recuts el fiscal Emili S~nchez Ulled, que, end seu
dia, havia demanatun any
imigdepresdper aCamps.
L’atgtunent esgrimit 6s
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había generado una queja de Sociedad Civil Catalana que consideraba que así no se cumplía el
requerimiento judicial.
Finalmente, ayer por la tarde la
escuela informó a través de su
web de que «la medida cautelar
dictada por el TSJC» se comenzó
a aplicar, y especificó que «la asignatura de matemáticas se impartirá en lengua castellana para todos los alumnos de los dos grupos
clase afectados, tal como determina el auto del tribunal».
«La escuela empezó a aplicar
esta medida a pesar de que no es
compartida por el ideario de la
Escuela Pia de Cataluña», según
especificó el centro.
El TSJC acordó recientemente
unas medidas cautelares en las
que obligar a impartir un 25 por
ciento del horario lectivo en castellano a los alumnos, a petición
de de seis familias de una escuela
de Sant Cugat del Vallès y otro de
Mataró.
Se trata de resoluciones nuevas
en las que el alto tribunal catalán
ha fallado de la misma manera
que en los autos anteriores, en los
que instaba a los directores de los
centros educativos afectados a
impartir este porcentaje de castellano.
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La Audiencia
exculpa a Jaume
Camps de CiU
por prescripción
en el caso Palau
L.R.

BARCELONA- La Audiencia de
Barcelona confirmó ayer la
exculpación del exdiputado de
CiU Jaume Camps, que estaba
imputado en el caso Palau por
supuestamente ejercer de intermediario en el pago de comisiones ilegales a CDC, al
considerar que los hechos de
que le acusaba la Fiscalía han
prescrito.
En un auto, la Audiencia de
Barcelona rechazó el recurso
planteado por la Fiscalía, que
llegó a pedir un año y medio de
prisión para Camps, y avaló la
decisión del juez del caso Palau, que en septiembre de 2014
declaró extinguida su responsabilidad penal al alegar que
los hechos de los que se le acusaban habían prescrito.
El fiscal acusaba a Camps,
que fue uno de los diputados
de mayor peso político en CiU
durante la etapa de Jordi Pujol
al frente de la Generalitat, de
haber ejercido de intermediario, junto al ex tesorero de CDC
Danièl Osàcar –que sigue imputado–, en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través del Palau
de la Música.
Después de que el juez archivara en septiembre del pasado
año la causa contra Camps por
la prescripción del delito, el
fiscal anticorrupción Emilio
Sánchez Ulled recurrió a la
Audiencia argumentado que el
tráfico de influencias que le
imputaba al histórico diputado
de CiU se habría seguido cometiendo hasta que se inició la
causa por el saqueo del Palau
de la Música.
contra la Policía Nacional es un
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25 anys!
LiederCamera
Direcció: Elisenda Carrasco
Lloc i data: L’Auditori (16/V/15)

CordeCambradelPalau
Direcció: Jordi Casas
Lloc i data: Palau de la Música

Catalana (17/V/2015)
JORGE DE PERSIA
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finalistes dels premis FAD 2015 d’arquitectura

ència
crisi

Barcelona
del premi

eciem en l’arquitectura
que aparenta, sinó que
i en el seu usuari, a me
la va habitant, una sen
benestar. A primera vis
rojectes seleccionats po
mblar senzills, però tots
una resposta rica a les
ats del programa i a la
e diners”.
emis FAD 2015 –al jurat
han format també, al cos
pez Cotelo, Ignasi Bonet,
Costa, Mariana Pestana,
Rivera i Gabriel Valeri, es

.

complementen amb els de ciutat i
paisatge –dos finalistes: un mer
cat a Funchal de Paulo David; un
accés al centre històric de Vitòria,
de Tabuenca & Leache– i els d’in
tervencions efímeres –tres fina
listes: Les llàgrimes de Santa Eu
làlia, de Benedito/Sanz, en el
Muhba de Barcelona, i dos mun
tatges del Museu Marítim, que
són el seu Sistema expositiu, de
Lleida/Puigjaner/López/Char
neco, i el muntatge de Gyotaku,
d’Arbreda/Lay–.
Menció a part mereix la selec
ció, efectuada per Oliver Thill,
Andrés Jaque i Ethel Baraona,
dels FAD Internacional 2015, que
destaquen l’obra de professionals
espanyols a l’estranger. Desta
quen, en aquesta llista, la Filhar
mònica Szczecin a la ciutat polo
nesa homònima, de Barozzi/Vei
ga, recent premi Mies van der
Rohe; el pavelló Gösta del Museu
Serlachius a Mäntä Vippula de
Finlàndia, obra de Mx_Si; el pont
Gösta, a la mateixa localitat i dels
mateixos autors; la Maison Buq,
de Sabaté/Buquet a Saint Victor
L’Abbaye (França), la Biblioteca
Katiou, de Faus, a Uagadugú
(Burkina Faso); l’Ajuntament de
Forde (Noruega) de Wäge/Mes
tres; i els habitatges a IvrySud
Seine (França) d’Archikubik.
Tots aquests premis FAD, amb
els de pensament i crítica, es con
cediran el 2 de juliol al Disseny
Hub Barcelona.c
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Celebrar. Si comencem per les
persones –que solen ser el més
important–, el retrobament de
Jordi Casas amb el Cor de Cam
bra del Palau, que va crear el
1990 i va dirigir fins al 2011.
Emotiuifructíferaquestconcert
per al qual Casas va proposar
una atractiva sèrie de madrigals
de Monteverdi. Un compositor
essencial que no es pot defugir
enlaidentitatd’uncor,comtam
poc no ho poden ser Victoria o
Bach, i que tot i això reapareixen
molt lentament. I a més –al mar
ge del purisme que exigeix dir
que aquest repertori està pensat
per a un cor més petit (tampoc
Bach no va pensar les obres per
alpiano)–,veiemqueMontever
di li va molt bé al Cor de Cambra.
I el seu treball va disposar de co
lor, de bon exercici de contras
tos, tensió dramàtica, homoge
neïtat, bona resposta en els ma
drigalsteatrals,ifinsitotdemolt
bon resultat en els solistes en es
til i tècnica. Enhorabona a tots
perquè no va sonar com un cos
monocrom sinó com un bosc on
es veien la llum i els matisos. Per
què no disposar d’un grup petit
de madrigalistes? La bona alter
nança instrumental la va aportar
amb sensibilitat el grup de solis
tes liderat per Corrado Bolsi.
ElCordeCambracomençaai
xí el seu 25è aniversari, i el dia
anterior el Lieder Camera, que
dirigeix Elisenda Carrasco, tam
bé va celebrar els 25 a L’Audito
ri. El va crear Josep Vila i Casa
ñas, director de l’Orfeó i prolífic
compositor. D’ell es va estrenar
Sanctus Missae amb doble cor,
escrita amb notable ofici, amb
actualitat en la gestió del llen
guatge, amb trets modals, rique
sa en passatges de multiplicitat
de veus, encara que no vaig arri
bar a entendre el mecanisme del
doble cor. Enhorabona. I també
pel treball en profunditat d’un
cor que amb l’OBC va mostrant
sensibilitat i fortalesa.c
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La primera web de paper. El diari ciutadà interactiu de Barcelona que es mou i canvia cada dia

20bcn/

#TopTuit
Segueix a @20m
i expressa la
teva Barcelona

El 26 de maig,
Cameron
Carpenter,
‘enfant terrible’
de l’orgue, al
Palau de la
Música

i molt més, a www.20minutos.es/barcelona
#Gospel per als infants malalts de la @casaronaldvzla, el
31 de maig al Casino de l’Aliança. @barcelona_cat
20a edició del Trofeu Internacional Ciutat de #Barcelona
d’halterofília, el 24 de maig. @BCN_esports
El segell @ventiladormusic celebra els seus 20 anys a tot
ritme. Participa i guanya entrades dobles amb el #jotmbé.
@TMB_Barcelona

El CCCB també és a Instagram. I amb continguts que no
veuràs enlloc més. @cececebe

BCN, DES DE
LA MEVA FINESTRA

#BCN, by
the face
Segueix a
@20m i
expressa
com és la teva
Barcelona

El Mercat de La
Boqueria
@Iris Blanco

@bcncultura

A partir d’aquest proper dijous 21 de maig podreu veure les
escultures de l’artista egípcia Iman Issa, guanyadora del
Premi Fundació Han Nefkens - MACBA d’Art Contemporani
2012. facebook.com/MACBA.Barcelona
Encara no coneixes la Casa Bloc? Cada dissabte a les 11 h,
visita guiada a l’ habitatge 1/11 per descobrir la innovació
que va suposar per a l’arquitectura i la societat del seu
temps. faceboook.com/museudeldisseny
Aquest dijous ‘Picasso i el Circ’, espectacle en el marc de
#BarriBrossa. facebook.com/MuseuPicassoBarcelona

Nova jornada
per potenciar
l’atenció a les
barcelonines
 R. B.
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Una de les xerrades que es van fer l’any passat a la I Jornada PIADS.

#SMS
(Sabràs Més Segur)

L’entrada a la
II Jornada
PIADS és
gratuïta pro
s’ha d fer la
inscripció
abans dl 10/06
Envia’ns comentaris i
fotos sobre Barcelona
zona20barcelona@20minutos.es

AJUNTAMENT DE BARCELONA

#EN CONNEXIÓ
Persones amb discapacitat auditiva. Les
persones amb discapacitat auditiva poden
contactar amb l’adreça jornadapiads@bcn.cat
per comunicar-ne les necessitats.
Com arribar-hi. La jornada se celebra al Palau
Macaya, al Passeig de Sant Joan, 108. Per
arribar-hi amb transport públic hi ha l’opció del
metro (estació Verdaguer, Línies 4 i 5) i del
autobús (6, 19, 50, 51 i 55).
Inscripcions. L’entrada al certamen es
gratuïta, però abans del 10 de juny s’ha de fer la
inscripció mitjançant el web
http://dona.bcn.cat/jornadapiad.
Dona i Drets Civils a les xarxes. Per
conèixer totes les informacions relaciones amb
la Regidoria de Dona i Drets Civils a la xarxa es
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Després de la I Jornada
Que són els
PIADS, celebrada el 8 de maig
PIAD?
del 2014, s’apropa la segona
edició amb activitats, xerra- Els Punts d’Informació i Atenció
des i tallers enfocats a donar a les Dones (PIAD) són serveis
un servei d’atenció, informa- municipals de proximitat que
ció i assessorament a les do- ofereixen informació, atenció i
nes que ho desitgin. Aquesta assessorament en tots aquells
jornada vol ser una invitació temes d’interès per a les dones
a repensar els serveis d’aten- i també possibiliten l’accés a dició a dones des d’una pers- ferents recursos de la ciutat. En
pectiva diferent, a partir de les total a Barcelona hi ha deu
experiències individuals, gru- PIADS, un a cada districte. Ofereipals i comunitàries que ja xen els seus serveis a nivell ins’estan portant a terme, però dividual, grupal i comunitari. La
mirant cap al futur. La jorna- informació i orientació tracta dida PIADS (Punts d’Informa- versos recursos, com ara laboció i Atenció a les Dones de rals, formatius, personals, legals
Barcelona) va néixer amb la i d’associacionisme femení.
intenció de continuar mantenint aquests punts d’atenció sionals que atenen aquestes
durant els propers anys com situacions, les entitats i els dia espai estable de trobada i ferents agents presents als teintercanvi entre dones, i com rritoris que també estan en
a base per a l’enfortiment de contacte amb aquesta proles xarxes que les dones ja es- blemàtica.
Aquesta II Jornada PIADS
tan teixint a la ciutat en col·laboració amb la xarxa públi- se celebra el 18 de juny al llarg
del dia i l’entrada és gratuïta,
ca de serveis.
Des de la Regidoria de Do- tot i que cal fer una inscripció
na i Drets Civils de l’Ajunta- prèvia al web abans del 10 de
ment de Barcelona també es juny. (http://dona.bcn.cat/jorvol aprofitar el certamen per nadapiad). La jornada arrandonar a conèixer les activitats carà a les 9.00 hores amb les
acreditacions i
que els PIADs
donarà el tret de
realitzen habiLa II Jornada
sortida a les actitualment als
vitats un diàleg
seus barris i te- PIADS, el proper
entre dones on el
rritoris, de ma- 18 de juny,
tema principal
nera que aquesserà la violència
ta experiència es centrará
masclista
en
sigui un tastet en la detecció
l’àmbit comunid’allò que les
tari. A continuadones
-que de la violència
ció hi ha prograviuen o treba- masclista
mades activitats
llen a la ciutatpoden trobar al llarg de l’any per explicar les accions que
al seu PIAD i districte de re- s’estan realitzant per promoure la participació de les
ferència.
La Jornada 2015 està dedi- dones als seus barris i districcada a la detecció de la tes i, també l’assessorament
violència masclista, especial- jurídic que es presta als
ment, a partir de l’àmbit co- PIADs. La jornada finalitzarà
munitari, com a preocupació amb tallers i la presentació de
sentida per la xarxa de profes- la III Jornada PIADS, al 2016.

pot consultar el web (bcn.cat/dona), el
Facebook (facebook.com/BarcelonaDones) o el
Twitter (@BCN_Dones). Per una atenció
immediata s’ha de trucar al 010.
Horari d’atenció dels PIADs. L’horari és de
dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 h; i
dimarts i dijous de 16 a 19h.
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caldable de Barcelona en Comúabans d'experimentar-lo ja ha fracassat», mentre que «el model de
Xavier Trias no ha fracassat».
El líder d'UDC va donar suport
públicament per primera vegada
en aquesta campanya a Trias en
un acte al districte barceloní de
Nou Barris. En el seu discurs, va explicar «set o vuit» raons per les
quals està «al costat de Trias» en
aquesta campanya: «ha estat bon
alcalde, un bon gestor, és una
bona persona, és un bon alcalde de
la ciutat, és dels meus i no m'agraden els altres».
Duran va indicar que no es creu
l'ajustat resultat que indiquen les
enquestes entre Trias i Colau, però
que si és així és una raó més per votar el candidat de CiU. El motiu, segons Duran, és que amb Colau està
Podem, «una gent que es caracteritza per assessorar el govern de
Veneçuela, la pitjor economia del
món i amb més morts que l'Iraq».
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ERC recorda que
va ser l’únic partit
que va rebutjar
l’hotel del Palau
BARCELONA | EFE/DdG

ERC va estrenar un nou vídeo
electoral en el que recorda que va
ser l'únic partit que va votar en
contra a l'Ajuntament de Barcelona del projecte de construcció de
l'hotel del Palau de la Música, perquè la resta de grups municipals
(PSC, CiU, PPC i ICV-EUiA) no s’hi
van oposar. El vídeo de la candidatura d'ERC a Barcelona porta per
títol «Sí a la gent honesta i treballadora», i en ell es juga amb el concepte de neteja política i amb el cognom de l'alcaldable, Bosch, aproﬁtant la circumstància que coincideix amb el d'una marca comercial d'electrodomèstics.
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Rivera reclama
el suport
dels catalans
«sensats» contra
el sobiranisme

ERC recorda
que és l’únic
partit que va
rebutjar l’hotel
del Palau

Coscubiela: «la
conﬂuència és
imprescindible
per crear
alternatives»

EFE | GIRONA

EFE | BARCELONA

EFE | CARTAGENA

El president de Ciutadans, Albert
Rivera, va reclamar ahir des de Girona el suport dels catalans «sensats» davant un projecte independentista que considera equivocat. Rivera va explicar que el seu
partit és el que millor entén la
«diversitat», com a nascut a territori català, i també la importància
de la unió d'Espanya.
El líder de Ciutadans va manifestar el seu desig que Girona serveixi perquè aquests catalans sensats «es reenganxin al projecte
comú espanyol, que ha de ser
atractiu». Albert Rivera va considerar que «el separatisme ha aproﬁtat la ﬁ d'una etapa política» per
llançar els seus missatges «i amagar la seva corrupció i mala gestió»
i va recordar que «els nacionalistes han estat els seus aliats», en referència al PP i al PSOE.

ERC va estrenar un nou vídeo
electoral en el que recorda que va
ser l'únic partit que va votar en
contra a l'Ajuntament de Barcelona del projecte de construcció de
l'hotel del Palau de la Música, perquè la resta de grups municipals
(PSC, CiU, PPC i ICV-EUiA) no s’hi
van oposar. El vídeo de la candidatura d'ERC a Barcelona porta per
títol «Sí a la gent honesta i treballadora», i en ell es juga amb el concepte de neteja política i amb el cognom de l'alcaldable republicà,
Alfred Bosch, aproﬁtant la circumstància que coincideix amb el
d'una coneguda marca comercial
d'electrodomèstics. En el vídeo
electoral apareixen imatges de juliol de 2009, quan un jutge inicia la
instrucció del cas de corrupció
de l'Hotel del Palau, com peça a
part del Cas Palau.

El portaveu d'Iniciativa per Catalunya (ICV) al Congrés dels Diputats, Joan Coscubiela, va considerar ahir que «apostar per la conﬂuència de forces polítiques és
imprescindible per construir una
alternativa, i la resta és tancar els
ulls». Coscubiela va fer aquestes
declaracions en una roda de premsa a Cartagena, on ahir a la tarda
va participar en un míting de la coalició local Ganar Cartagena, la
qual està integrada per membres
provinents d’IU-V i de SPCT.
El diputat d’Iniciativa per Catalunya va subratllar que aquesta
unió entre diverses forces d'esquerres és fonamental en un moment com l'actual, de deslegitimació no només de la política, sinó
que s'ha convertit, va assegurar, en
el «període més fosc de la història
de la democràcia».
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Un concert de l’Escolania de Montserrat

ARXIU

Dies de cors
CLÀSSICA

EscolaniadeMontserrat
Intèrprets: Mercè Sanchís, orgue.

Llorenç Castelló, director
Lloc: Palau Música (15/V/2015)

JORGE DE PERSIA

No són els nens de Viena, en per

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

fecta formació i altures. Aquests,
baixets, o més alts, són a l’escenari
seriosos, llegint les partitures amb
una naturalitat que sorprèn, en un
perfil que sembla la seva muntanya
de Montserrat, una meravella d’afi
nació. Només van somriure a plaer
quan va sortir el compositor Vivan
cos a saludar. Somriures d’antics
camarades amb el seu exdirector.
Crida l’atenció la capacitat de

concentració,perquèlamajoriasón
molt petits, per cantar complexes
intervàliques i desplaçaments har
mònics. Per exemple de l’obra es
trena de Vivancos O lux beata, d’es
tructura subtil i singular posada en
escena. La música assumeix a més
el poder de la melodia (Fonamenta
eius) o els contrastos expressius
(Salve Regina), i no és novetat pen
sar que els anys de feina amb l’Esco
lania han inspirat el treball creatiu
de Vivancos, sobretot en proposar
una emissió gens forçada i límpida.
Sempre he defensat la polifonia
renaixentista com a gran escola i
gran música, però quan avancem en
aquest minimalisme enriquit veiem
que la seva capacitat expressiva
més directa i la seva aparent senzi
llesa denoten una religiositat molt
sensible. Encara que la polifonia
dels temps de l’Escolania d’Irineu
Segarra era un aliment més potent.
De la història montserratina vam
escoltar al començament una Salve
Regina seva, dita amb escàs empas
tament, Ave Maria d’Anselm Fer
rer i Inviolata és Maria, d’Àngel Ro
damilans, tot en bona unitat estilís
tica. Després el vistós Vater Unser
d’ArvoPärtambunpetitgrupdeso
listes. He de dir que va ser un pro
grama altament reconfortant, que
va agregar l’estètica de temps de
crisiamblamiradaalcelaLitaniesà
la Vierge Noire de Poulenc amb el
privilegi de les veus blanques. El fi
nal no va ser tan clar, amb el Salm
103 del belga Vic Nees, no tan con
sistent, i en el Psalm 48 d’Elgar en el
qual va faltar l’esperit britànic de
Cambridge o d’Oxford. La feina del
noudirectordel’Escolania,Llorenç
Castelló, sembla molt fina i eficaç,
almenys en aquests repertoris.c
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El meu concert preferit
15/05/15 00:00 - VALÈRIA GAILLARD

Passa poc sovint que els nens i nenes, en el pati de butaques davant de l'escenari, s'estiguin quiets i amb els
ulls ben oberts. Doncs bé, això és el que va passar diumenge passat al Palau de la Música Catalana. El Cor
Infantil de l'Orfeó Català va oferir el concert My favorite things, que va deixar més d'un bocabadat en un xou
que combina música i actuació, de manera que no es fa gens feixuc. La tria de les cançons és equilibrada (per
sort, les van cantar en anglès, i en el programa hi havia la traducció al català). Els temes s'enllacen en un
senzill, però àgil fil argumental, que ha teixit Dani Coma, lletrista i compositor del grup Macedònia.
L'espectacle situa el públic en el backstage del Palau, quan els joves cantaires estan mirant de solucionar un
problema d'energia abans de començar el concert. Sí, sí, necessiten l'energia que prové d'un “repartidor”, una
mena de bola brillant que van sostenint tota l'estona a la mà ben visible, ara l'un, ara l'altra. Un dels nois del
cor, el Víctor, el roba, i la resta fan mans i mànigues per recuperar-lo, fins a recórrer als encants d'una bella
cantaire, la Núria, per seduir-lo. Entremig, números d'una gran força com ara Jai Ho, d'Slumdog Millionaire;
d'esclat musical, com Dancing Queen, de Mamma Mia!; i també de gran vivesa, com America, de West Side
Story. La cançó més esperada de les nines, Let i go, de Frozen, va suposar el clímax, tot i que la versió se
saltava tota la primera estrofa, fent ballar el cap a més d'una. Alguns gags divertits: quan una cantaire enfoca
amb un ventilador a la jove seductora per fer-li voleiar els cabells en ple têt-à-têt amorós, o bé quan els joves
cantaires s'activen només quan la directora –Glòria Coma– s'adreça a ells, a Build me up, Buttercup, d'Algo
pasa con Mary.
Humor, doncs, qualitat vocal del cori, ben segur, molta energia, van brodar un concert que ja és un dels meus
preferits. El 2 de juliol el tornen a programar.
Darrera actualització ( Divendres, 15 de maig del 2015 09:06 )
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