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■ Tretze joves músics debuten al cicle
El Primer Palau del Palau de la Música
El Primer Palau comença demà la 21a edició, que
enguany donarà l’oportunitat de debutar al Palau de
la Música a tretze joves intèrprets de música clàssica.
El cicle, que finalitzarà el 30 de novembre amb el
lliurament de premis, presenta aquesta vegada una
gran heterogeneïtat d’instruments i estils, i inclou
una rellevant presència d’obres dels segles XX i XXI.
Els joves participants d’aquest Primer Palau, triats
entre un total de 63 sol·licituds, són els pianistes
Bernat Català i Daahoud Salim, el contrabaixista
Joaquín Arrabal, el clavicembalista David Palanca,
l’arpista Esther Piñol, el percussionista Noè Rodrigo,
el Trio Arniches (Jorge Ripoll, clarinet; Paula Romero,
viola, i Carlos Sanchis, piano) i el quartet de saxos
Kebyart Ensemble (Pere Méndez, saxo soprano;
Víctor Serra, saxo alt; Robert Seara, saxo tenor, i
Daniel Miguel, saxo baríton).

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ra del libro, titulado «Basada en
hechos reales» y editado en castellano por Anagrama y en catalán
por Edicions 62.
Pero, ¿la novela está basada en
hechos reales? La autora estuvo
ayer en Barcelona y explicó de su
novela que «no puedo decir lo que
es cierto y lo que no lo es. Llevo
5 Octubre,
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malabares2016
sobre esto
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char contra él cada día».

Trece jóvenes músicos
debutarán este año en el El Primer
Palau en Barcelona

C. S. - Barcelona

Un cuarteto, un trío y seis jóvenes
solistas, seleccionados entre 63
solicitudes, actuarán en la Sala de
Conciertos del Palau de la Música
dentro del ciclo El Primer Palau,
entre el 6 de octubre y el 30 de
noviembre, según señaló ayer la
presidenta del Palau de la Música,
Mariona Carulla.
El ciclo, creado hace 21 años por
la Fundació Orfeó Català-Palau de
la Música Catalana, promueve los
jóvenes talentos y les brinda la
oportunidad de debutar en una
sala de la importancia del Palau

de la Música. En esta edición
participan los pianistas Bernat
Català y Daahoud Salim (hijo del
reconocido saxofonista estadounidense Abdu Salim), el contrabajista Joaquín Arrabal; el clavecinista David Palanca; la arpista
Esther Piñol; el percusionista Noè
Rodrigo, el Trio Arniches y el cuar-
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teto de saxofones Kebyart Ensemble. Los jóvenes artistas provienen
de la Comunidad Valenciana,
Andalucía, Castilla-León y Cataluña.
Este año, el Premio Primer Palau
–que se otorga al final del ciclo al
considerado como el mejor intérprete, entre los artistas seleccio-

nados– está dotado de un primer
premio de 5.000 euros más un
segundo de 2.500 euros, que podrá ser dividido a su vez en dos
accésit.
Los intérpretes concursarán
además por el premio al Mejor
Intérprete de Obra de Autor Catalán, que otorga Juventuts Musicals

Polanski se divertirá rodándola».

«BASADA EN
HECHOS REALES»
Delphine de Vigan
ANAGRAMA
344 páginas
19,90 euros

de Catalunya y que abrirá al ganador las puertas del ciclo Xarxa de
Músiques; el Premio de la Crítica,
dotado con 1.000 euros en material musical; y el premio de Catalunya Música, que promociona al
artista a través de la red de la
Unión Europea de Radiodifusión.
El director del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, consideró
que año tras año «se van incorporando cada vez más obras de
creación de compositores contemporáneos en las propuestas»,
logrando atraer a unos 4.000 asistentes en promedio.
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
EXPOSICIÓ

BARCELONA
22.30 CONCERT

JV & Two Moons. La sala Harlem Jazz Club (c/
Comtessa de Sobradiel, 8)
és el marc d’aquesta actuació de blues i reggae.

‘El misterio de Caviria’.
A La Capella (c/ Hospital,
56) es pot veure aquesta
mostra d’Antoni Hervàs
que gira entorn de la llegenda de l’expedició de
Jasó i els argonautes a la
recerca del velló d’or.

BARCELONA
17.00 CINEMA

Harun Farocki. La Fundació Antoni Tàpies projecta dos migmetratges
del cineasta.

TERRASSA

19.00 PRESENTACIÓ

Lluís Miñarro, a la Filmoteca

Martha Argerich al Palau

BARCELONA
20.00 CINEMA

BARCELONA
20.30 CONCERT

El director i productor Lluís Miñarro presenta un
cicle que se li dedica a la Filmoteca.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

La pianista Martha Argerich interpreta Brahms,
Bach i Schumann al Palau de la Música.

Goya Gutiérrez. Als
Amics de les Arts i Joventuts Musicals es presenta
el llibre de poemes Grietas de luz, de Goya Gutiérrez, a càrrec de Neus
Aguado.

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 5 D’OCTUBRE DEL 2016
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Indira Ferrer recupera, amb
Antoni Mas, l’havanera lírica
a El disc ‘Entre dos mars’ inclou havaneres cubanes, populars i contemporànies, algunes d’autoria
pròpia a Van ser ovacionats en el concert dels 50 anys de la Cantada de Calella, al Palau de la Música
Xavier Castillón
GIRONA

“Volem que la gent escolti
l’havanera d’una altra manera”, diu el músic cassanenc Antoni Mas sobre el
disc Entre dos mars. Havaneres de concert (Picap), que ha gravat amb la
soprano palafrugellenca
Indira Ferrer Morató, simplement Indira. Aquest és
el segon disc d’havaneres
d’Indira, després Dedicado a las señoritas de La
Habana (2012), gravat
amb el pianista cubà Cecilio Tieles. Entre dos mars
–òbviament, el Mediterrani i el Carib– reivindica
l’havanera lírica, un estil
centenari que a Catalunya
ha quedat semioblidat davant la popularitat de les
havaneres de taverna, per
les quals Mas i Ferrer manifesten “un profund respecte”. “Els pocs vestigis
que ens han arribat de
l’havanera lírica, ho han
fet a través de l’òpera i la
sarsuela: de la cèlebre Havanera de Carmen de Bizet, a Todas las mañanitas de l’òpera còmica Don
Gil de Alcalá de Manuel

Indira, en la foto que il·lustra la portada del disc ■ RICARD ALONSO

o formant part de sarsueles”. El segon bloc del disc
inclou quatre havaneres
populars, adaptades per
Antoni Mas: La Colombiana, Rosina, La perla i La
caña dulce. El disc es completa amb sis havaneres
contemporànies, entre les
quals hi ha Mariner de terra endins, de Josep Bastons i Narcisa Oliver; Canción de cuna para dormir
a un negrito, de Montsalvatge; Habaneras de Sevilla, de Carlos Cano; Co-

lors, d’Antoni Mas i Carles
Casanovas, i dues composicions de Mas i Ferrer,
Tras la colina i La vila del
peix fregit, un homenatge
a Palafrugell, que recrea
“una tertúlia impossible al
Fraternal”: “Pla que escriu
un Quadern gris, Cuixart
pinta dones blaves, Candelaria, traços fins, com
les notes d’en Sirés, i en
Molinas fa teatre.”
Indira i Mas van interpretar algunes d’aquestes
cançons en el concert col-

Jornades d’homenatge a
Kiarostami, a Girona

en què participaran el periodista Ahmad Taheri,
amic i traductor oficial de
Kiarostami; el professor
de la UdG i crític d’aquest
diari Àngel Quintana, i Javier Tolentino, director i
presentador d’El séptimo
vicio (21.30 h). A continuació es projectarà la
pel·lícula Close up (1990),
de Kiarostami, considerada per molts crítics una de
les millors pel·lícules de
tots els temps.
Abbas Kiarostami va
formar part de la nova

Penella Moreno.” Són
bons referents per a un
disc que, produït per Antoni Mas –també al piano– i
gravat als estudis 44.1
d’Aiguaviva, està estructurat en tres blocs: el disc
s’obre amb Tú i Quiéreme
mucho, “dues típiques havaneres de saló, com les
que es cantaven als salons
i els cafès de la Cuba colonial, amb veus líriques
acompanyades per un piano o un quartet de corda,
en una línia propera al lied

a La Guerrilla

Comunicacional les
ha organitzat avui i el
dia 13 d’octubre
X. Castillón
GIRONA
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lectiu per commemorar el
50è aniversari de la Cantada d’Havaneres de Calella
que va tenir lloc dijous passat al Palau de la Música
Catalana, on van rebre
una gran ovació.
Indira Ferrer (Girona,
1978), “mig catalana, mig
índia”, és filla d’un mariner de Calella i té lligams
familiars amb Ernest Morató, nom clau en la recuperació de l’havanera. Escoltar la soprano cubana
Linda Miravall en la cantada de Calella del 1989 li va
descobrir la seva vocació,
però va ser Montserrat Caballé qui li va recomanar
que es dediqués a la lírica i
li va donar un parell de
classes de respiració. Ara
combina l’òpera, la sarsuela, els recitals lírics i els espectacles com ara La Prima Cobla, amb la Principal de la Bisbal, i El cafè de
l’Havana, amb Port Bo i
Els Pescadors de l’Escala,
en tots dos casos amb Mas
al piano. Al novembre, Indira farà una gira per Cuba
amb Cecilio Tieles, i té previst fer una altra gira per
Alemanya al desembre,
amb repertori clàssic. ■

MEMÒRIA HISTÒRICA
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Música Antiga de Girona
rescata un oratori de Balius
a Dissabte actuarà a l’Auditori de Girona, sota la batuta de Josep Vila i Casañas, director de l’Orfeó
Català durant 18 anys a L’obra va ser composta el 1783 per al convent de Sant Domènec
Xavier Castillón
GIRONA

“Balius és un gran compositor, que de vegades sona
a Mozart, del qual va ser
contemporani, i en altres
ocasions sona a Beethoven... abans de Beethoven;
el seu estil és vienès, però
amb restes d’estil napolità”, explica Jaume Pinyol,
coordinador de Música
Antiga de Girona sobre
Jaume Balius (Barcelona,
1750-Còrdova, 1820), que
va ser mestre de capella a
Girona del 1781 al 1785.
Música Antiga de Girona
continua la seva tasca de
recuperació documental i
musical del llegat dels
mestres de capella gironins amb el concert que
oferirà dissabte a la sala de
cambra de l’Auditori de
Girona (21 h, 10 euros),
que estarà íntegrament
dedicat a Balius i, concretament, al seu Oratori a
Sant Tomàs, compost el
1783 per a una gran celebració al convent de Sant
Domènec de Girona, i
complementat en el programa amb els breus
Goigs a sant Narcís.

Música Antiga de Girona fa en aquest concert un
salt qualitatiu important,
amb la direcció de Josep
Vila i Casañas, que durant
18 anys va ser director de
l’Orfeó Català. “Ens proposem buscar la perfecció”,
afirma Pinyol sobre aquesta col·laboració.
A pesar de ser autor
d’unes 700 obres, encara
no catalogades, Jaume Balius és un gran desconegut, fins i tot a la seva Barcelona natal, on només se
sap que va ser batejat el 15
de novembre del 1750 a
Santa Maria del Mar. En
canvi a Còrdova, la seva última destinació com a
mestre de capella, hi ha un
carrer que el recorda, i a la
Universitat de Màlaga es
va publicar ara fa 10 anys
una tesi doctoral sobre el
seu mestratge a la catedral de Còrdova.
Balius va compondre
l’Oratori a sant Tomàs
per encàrrec de la comunitat dominica, que en aquella època celebrava la diada d’aquest sant al març,
amb una gran festa en què
la missa la cantava la capella de la catedral. Hi ha in-

Tres xerrades
sobre art, cuina
i música
—————————————————————————————————

El convent de Sant Domènec ■ ALBERT BOSCH

dicis que l’oratori es va
continuar cantant fins al
1820, i des de llavors no
s’havia tornat a interpretar, fins ara, després d’haver-se transcrit. Segons
Pinyol, un monjo dominic
va escriure el text de l’oratori, fent un paral·lelisme
entre un episodi de la sortida dels jueus d’Egipte i el

combat que a finals del segle XVIII l’Església lliurava
contra els partidaris de la
Il·lustració. Música Antiga
de Girona gravarà tant el
concert com l’assaig general, per editar-ne un CD,
que serà el seu setè disc.
“Ens agradaria que es pogués vendre a la botiga de
la catedral de Girona.” ■

En el V Congrés d’Història de
Girona, celebrat l’octubre
passat dins del mil·lenari de
l’abadia de Sant Daniel, es va
presentar una ponència sobre la música dels convents i
abadies gironins, que van arribar a ser 14 en el segle XVIII.
A partir de la ponència, Música Antiga de Girona ha organitzat un cicle de tres conferències concert a l’auditori de
la Casa de Cultura (20 h, gratuït), que comença avui amb
La música als convents gironins, de Jaume Pinyol, en la
qual s’interpretaran partitures de l’època de Gaz (16901711), d’estil hispànic. Dimarts, Pep Vila parlarà sobre
Cuina i rebosteria als convents de Girona, segles XVIIXVIII, amb partitures de
l’època de Gònima (17351774), d’estil napolità. Francesc Miralpeix tancarà el cicle el dia 18 amb L’art als convents gironins del segle XVIII, i
sonaran partitures de finals
del XVIII, d’estil vienès.

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

Xavier Castillón

LA CRÒNICA

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

Canimas, sempre reinventant-se, sempre no

C

inc anys i mig després del
seu últim concert a la sala
de cambra de l’Auditori de
Girona, Eduard Canimas hi va tornar diumenge per presentar el
seu quart disc, Un pam de net,
dins del cicle Càpsula, que potenCATALA
ciaORFEO
la creació
autòctona i els ar-

Amb una banda molt compacta –el seu incondicional David
Ibáñez a les guitarres de diferents
mides i sons, i els nous Xavier
Grau (baix) i Jaume Catà (bateria
i percussions)– i amb les pintures
de guerra “contra els enemics interns” que llueix a la portada del

des pe
Un pa
nal. Pe
Zitzàn
Canim
set se
tils (19
rit de
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‘Catalunya experience’
explora noves formes de viatjar
La docusèrie de TV3 estrena la segona temporada amb un ventall de protagonistes més ampli
Temàtiques

NÚRIA JUANICO
BARCELONA

Catalunya encara guarda molts secrets per a aquells que la vulguin visitar. La segona temporada de Catalunya experience, que s’estrena avui
a dos quarts d’onze de la nit, en descobrirà alguns amb el repte que els
visitants abandonin el país amb un
somriure. La sèrie documental torna a la graella de TV3 amb nou protagonistes que recorreran Catalunya de la mà d’Ivana Miño. Aquesta vegada, però, la producció no ha
buscat persones influents sinó que
ha optat per endinsar-se en formes
de viatjar alternatives o peculiars a
través dels seus protagonistes.
“Hem explorat el país des d’una
perspectiva diferent, però el programa segueix la línia de la primera
temporada”, explica el director de
Catalunya experience, Xavier
Brichs. Per descobrir altres formes
de viatjar més enllà dels estàndards
turístics, en aquesta ocasió la docusèrie ha acollit, entre altres persones, una parella que fa set anys
que es mou en autoestop, una periodista de Lonely Planet que viatja
per feina i una presentadora d’un
espai televisiu de cuina amb la qual
farà una ruta gastronòmica pel territori català.
Els convidats passaran sis dies a
Catalunya sense saber en cap moment què faran l’endemà. “Totes les
activitats són sorpresa, així el programa pot recollir la primera reacció dels visitants”, assenyala Miño,
que subratlla que aquesta temporada “el ventall de protagonistes ha sigut molt més ampli i ens hem enriquit, perquè és gent que viatja moltíssim”. Al marge d’aquesta novetat,
el programa incorporarà imatges
aèries rodades amb drons que sobrevolaran espais com el Palau de la
Música Catalana, la basílica de Santa Maria del Mar i la catedral de la
Seu d’Urgell. A més, al costat dels visitants hi apareixeran cares conegudes, com els germans Roca, el Mago Pop, Ramon Gener, Pilarín
Bayés, Isidre Esteve i Els Catarres.
Com en la primera entrega, els capítols de Catalunya experience es podran veure en versió original, amb
els fragments en anglès doblats al català i amb l’opció de veure’ls amb
subtítols. La vocació del programa és
internacional i, de fet, la primera
temporada ja s’ha exportat al Canadà i a la Xina. També forma part del
catàleg d’Amazon Prime Video, el

La segona
temporada
capítol a capítol
● Batalla de l’Ebre
Els néts de dos brigadistes britànics visitaran els espais on
van lluitar els seus avis.
● Autoestop

Dos argentins que fa set anys
que viatgen fent autoestop descobriran el Lluçanès.
● Gastronomia

La presentadora d’un espai televisiu de cuina a la Xina coneixerà els xefs catalans.
● ‘Instagramers’

L’usuari africà amb més seguidors a Instagram conversarà
amb dos instagramers catalans.
● Patrimoni

Una periodista de Lonely Planet
s’endinsarà en els edificis més
emblemàtics de Barcelona.
● Festes

Dos amics francesos viuran per
primera vegada la celebració del
carnaval de Solsona.
● Ensurts

El programa es proposa espantar Robert Englund amb diverses activitats.
La presentadora del programa, Ivana Miño, amb l’instagramer Gareth Pon,
que protagonitzarà el quart episodi. CCMA

servei de vídeo en streaming d’Amazon que la distribueix pels Estats
Units, Anglaterra, el Japó i Alemanya. Així mateix, Catalunya experience s’ha projectat als avions de Qatar Airlines. A més, ha voltat per diversos festivals, com el Zagreb Tourfilm Festival, que recentment li ha
atorgat el premi a millor documental i programa de televisió. Elaborada amb la col·laboració de l’Agència
Catalana de Turisme, la docusèrie és
una producció pròpia de TV3.
Un viatge emocional per l’Ebre

L’esperit de Catalunya experience és
donar a conèixer la geografia catalana sorprenent convidats d’arreu del
món. El primer capítol de la segona
temporada, però, se centrarà en una
història una mica diferent i tindrà
molta més càrrega emotiva. Aques-
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Estranger
La docusèrie
es pot veure
al Japó, als
EUA i al
Regne Unit

ta entrega inicial mostrarà el viatge dels néts de dos brigadistes britànics que van lluitar a favor de la República durant la Guerra Civil Espanyola. Els protagonistes de l’episodi,
Katie i Barney Green, resseguiran
els passos dels seus parents per les
Terres de l’Ebre i trepitjaran llocs
com la cova hospital de la Bisbal de
Falset, on la seva àvia va treballar
d’infermera, i l’indret on el seu avi
va morir.
“Participar al programa ha sigut
una muntanya russa d’emocions”,
afirma Barney Green, que considera que l’episodi, rodat a l’abril, “fa
justícia a la memòria dels avis”. El
director de Catalunya experience
admet que aquesta entrega “és molt
diferent a la resta de capítols” i que
s’ha rodat “amb un nus a la gola i llàgrimes als ulls”.e

● Solidaritat

Dos jubilats amb un projecte de
turisme solidari descobriran
una iniciativa del Pare Manel.
● Discapacitats

Un exatleta paralímpic recorrerà Catalunya i veurà si els espais
turístics estan adaptats.

CCMA
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Segona TeMPoRaDa

TV-3 reviu
la ‘Catalunya
experience’
3 Ivana Miño acompanya els

néts d’uns brigadistes britànics
INÉS ÁLVAREZ
BARCELONA

U

na temporada més, TV-3
seguirà promocionant
l’entorn català a través de
les bellíssimes imatges i
les emocionants vivències que proposa Catalunya experience, que aquest
vespre (21.30 hores) estrena el primer dels seus nous 11 capítols, precisament el més diferent de tots. La
resta seguirà la línia de la primera
temporada, encara que en lloc de
posar l’accent en personatges influ-

33 Joan Roca i Ivana Miño.

ents de les xarxes socials ens mostrarà les diferents maneres de viatjar a través de convidats molt diversos. En aquests episodis, els protagonistes seran l’actor Robert
Englund, una parella de jubilats,
un exatleta paralímpic, una jove parella de motxillers i la presentadora
d’un programa gastronòmic, entre
altres. El capítol inicial d’aquesta
nova entrega és tan diferent perquè
el programa no convida els seus pro-
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tagonistes a llançar-se en paracaigudes o a degustar la gastronomia
del lloc, sinó que se’ls acompanya
en «el viatge emocional» que representa recórrer els llocs per on els
seus avis, Nan i George Green, una
parella de brigadistes britànics, van
lluitar pels ideals republicans durant la guerra civil.
També en aquesta
ocasió, l’actriu Ivana Miño –un ingredient clau de l’èxit del programa,
tant per la seva simpatia i empatia
amb els convidats com pel
TvC
seu excel·lent anglès– és
l’encarregada d’acompanyar els convidats. «La meva
relació amb ells acaba sent
familiar. Amb aquestes experiències s’estableixen uns
llaços indestructibles», explicava. Així mateix, hi intervindran personatges coneguts, com els xefs Carme
Ruscalleda i els germans Roca; els il·lusionistes Mago
Pop i Magic Andreu; la illustradora Pilarín Bayés; el
pilot de ral·lis Isidre Esteve, i
els músics de Blaumut, Els
Catarres, Ramon Mirabet,
Ignasi Terraza i Roger Mas.
Un dels atractius d’aquests nous capítols és que
oferiran imatges rodades
amb drons que per primera vegada sobrevolen espais emblemàtics
de Catalunya. «Es mostrarà el Palau de la Música i Santa Maria del
Mar, a Barcelona, i la catedral de la
Seu d’Urgell des d’unes perspectives inèdites», assegurava el director
Xavier Brichs, que explicava que al
llarg d’aquesta temporada apareixeran «llocs que en la primera s’havien quedat al tinter i que són també molt bonics». H
IMATGES INÈDITES/

33 L’actor José Sacristán, en una seq

DeSenLLaÇ D’Una fICCIó

La sèrie
A-3 per

3L’actriu Concha Vela
JUAN CARLOS ROSADO
MADRID

Velvet torna a Antena 3 aquesta nit (22.40 hores) per dir adéu
amb una quarta i última temporada en què es coneixerà el desenllaç final de la impossible història d’amor entre les seves dues
estrelles protagonistes. Després
de tres entregues marcades per
l’èxit d’audiència i pels amors
i desamors de la parella formada pel señorito Alberto Márquez
(Miguel Angel Silvestre) i l’excosidora Ana Ribera (Paula Echevarría), la sèrie produïda per Bambú fa un salt als anys 60 i diu adéu
amb dues incorporacions de categoria: Concha Velasco i Aitor Luna (Alatriste). A ells se’ls uneix la
glamurosa Paula Prendes (B&B),
amb gran tirada entre el públic
juvenil.
La veterana actriu vallisoletana interpretarà Petra,
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Fèlix Millet en una anterior comparecencia en el juzgado.

El juicio por el saqueo
del Palau comenzará
el 1 de marzo
O
>

Se prevé que dure cuatro meses

Barcelona

EFE

El macrojuicio por el expolio del
Palau de la Música se celebrará
entre el 1 de marzo y el 27 de junio próximos, en 55 sesiones
que tendrán lugar en el auditorio de la Ciutat de la Justicia de
Barcelona, casi ocho años después de destaparse el escándalo.
La Fiscalía y los abogados de
las acusaciones y las defensas fijaron ayer las fechas de celebración del juicio contra los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull,
en una sesión convocada por la
sección décima de la Audiencia
de Barcelona para establecer el
calendario del proceso.
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La previsión inicial de la Audiencia de Barcelona era celebrar el juicio entre los meses de
enero y abril próximos, pero en
la puesta en común se constató la incompatibilidad de las
agendas de los abogados.
El juicio comenzará el próximo 1 de marzo y, según lo previsto, se desarrollará hasta el 27
de junio, con sesiones de entre
uno y cinco días a la semana, lo
que supone casi cuatro meses
de proceso. A lo largo de esas 55
sesiones, desfilarán ante el tribunal no solo los 16 acusados
por el expolio del Palau de la
Música, sino también 133 testigos del saqueo y otros 23 peritos que analizaron la magnitud
del desvío. Z
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TRIBUNALS

Eljudicipel
saqueigdel
Palaus’iniciar
1’1 de mar
¯ E1 macrojudici per l’espoliaci6 del Palau de la Mfisica
se celebrarh entre 1’1 de mar~
i el z7 dejunypr6xims, en 55
sessions que tindran lloc a
l’auditori de la Ciutat de la
Just~cia de Barcelona, gaire
bg vuit anys despr6s de destapar-se l’esc~indol.
La Fiscaliai els advocats de
les acusacions i les defenses
van fixar ahir les dates de ce
lebraci6 deljudici contra els
exresponsables del Palau de
la Mfisica Fblix Millet i Jordi
Montull, en una sessi6 convocada per la secci6 desena de
l’Audibncia de Barcelona per
tal d’establir el calendari del
proc6s.
A1 llarg d’aquestes 55 sessions, desfilaran davant el
tribunal no nom6sels 16 acusats per l’espoliaci6 del Palau de la Mfisica, sin6 tamb6
133 testimonis del saqueig i
z3 p~rits m6s que van analit
zar la magnitud del desviament.
E1 cas de l’espoliaci6 del
Palau de la Mfisica, que ha
comportat l’embargament
d’una quinzena de seus de
CDCper cobrarpresumptament comissions de la cons
tructora Ferrovial a trav~s
de l’entitat, arribarfi ajudici
gaireb~ vuit anys despr~s
d’esclatar l’escfindol de l’espoliaci6, que aljuliol de zoo9
va comportar el registre de
l’edifici modernista.
Ciutat de la Justicia
L’enjudiciament del cas in
vestigat per cincjutges diferents que s’han succe’ft al capdavant del jutjat d’instrucci6 nfimero 3o de Barcelonaha correspost, per reparti
ment, a la secci6 desena de
l’Audi~ncia, que ha de signat
coma ponent de la sent~ncia al magistrat Julio Hermlndez Pascual.
Donada la quantitat
de
parts personades, amb una
trentena de fiscals i advocats
mobilitzats, el judici se celebrarh a l’auditori de la Ciu
tat de la Justfcia, en comptes de al Palau de Justlcia, on
t6 la seva seu l’Audi~ncia, per
la necessitat de disposar d’una
sala arab prou capacitat.
La Fiscalia demanaz7 anys
i mig de pres6 per a F~lix Millet i Jordi Montull per l’espoliaci6 del Palau de la Mfisica, i set i migm6s per a l’ex
tresorer
de CDC Daniel
Os~tcar, pel seu paper clau en
el presumpte pagament de
comissions il.Hcites de la
constructora Ferrovial a la
formaci6 nacionalista a canvi d’adjudicacions.
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El judici pel cas Palau començarà
l’1 de març i durarà quatre mesos
 Millet i Montull seuran al banc del acusats gairebé vuit anys després que es destapés l’espoli
ARXIU/ACN

EFE | BARCELONA

El macrojudici per l'espoli al
Palau de la Música se celebrarà entre l' de març i el  de juny pròxims, en  sessions que tindran
lloc a l'auditori de la Ciutat de la
Justícia de Barcelona, gairebé vuit
anys després de destapar-se l'escàndol.
La Fiscalia i els advocats de les
acusacions i les defenses van fixar
ahir les dates de celebració del judici contra els exresponsables del
Palau de la Música Fèlix Millet i Jordi Montull, en una sessió convocada per la secció desena de l'Audiència de Barcelona per establir
el calendari del procés.
La previsió inicial de l'Audiència de Barcelona era celebrar el judici entre els mesos de gener i
abril, però en la posada en comú
s'ha constatat la incompatibilitat
de les agendes dels advocats, que
tenien altres vistes orals ja assenyalades, cosa que ha obligat a endarrerir tres mesos l'inici del procés. De fet, la llei estableix preferència per als judicis que han estat assenyalats anteriorment i no
preveu cap tracte especial per a les
anomenades macrocauses o processos complexos.
El judici començarà el pròxim 
de març i, segons el previst, es
desenvoluparà fins al  de juny,
amb sessions d'entre un i cinc
dies la setmana, fet que suposa ga-
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Millet i Montull en imatge d’arxiu

irebé quatre mesos de procés. Al
llarg d'aquestes  sessions, desfilaran davant el tribunal no només
els  acusats per l'espoliació del
Palau de la Música, sinó també 
testimonis del saqueig i  pèrits
més que van analitzar la magnitud
del desviament.
El cas de l'espoliació del Palau
de la Música, que ha comportat
l'embargament d'una quinzena
de seus de CDC per cobrar presumptament comissions de la
constructora Ferrovial a través de
l'entitat, arribarà a judici gairebé

vuit anys després d'esclatar l'escàndol de l'espoliació, que al juliol
del  va comportar l’escorcoll
de l'edifici modernista.
L'enjudiciament del cas –investigat per cinc jutges diferents
que s'han succeït al capdavant
del jutjat d'instrucció  de Barcelona– ha correspost, per repartiment, a la secció desena de l'Audiència, que ha designat com a ponent de la sentència el magistrat Julio Hernández Pascual. Atesa la
quantitat de parts personades,
amb una trentena de fiscals i ad-

vocats mobilitzats, el judici se celebrarà a l'auditori de la Ciutat de
la Justícia, no al Palau de Justícia,
on té la seva seu l'Audiència, per la
necessitat de disposar d'una sala
amb prou capacitat.
En total, la causa del Palau de la
Música, que la secció desena de
Barcelona va rebre el  de setembre passat, consta de  caixes
amb  volums que, en total,
acumulen . folis, als quals cal
sumar els corresponents a les peces separades de situació dels encausats.
La Fiscalia demana  anys i mig
de presó per a Fèlix Millet i Jordi
Montull per l'espoli al Palau, i  i
mig més per a l'extresorer de CDC
Daniel Osàcar, pel seu paper clau
en el presumpte pagament de comissions il·lícites de la constructora
Ferrovial a la formació.
La valoració de Pascal
La coordinadora general del PDC
i exportaveu de CDC, Marta Pascal, va celebrar ahir que s’hagi fixat una data fixada per al judici del
cas del Palau de la Música i es va
limitar a demanar que la justícia
faci «la seva feina».
En roda de premsa, Pascal va dir
que la justícia faci «la seva feina»:
«A aquells que siguin culpables,
que els condemni, i als que siguin innocents, que els absolgui», va
afegir, sense fer més valoracions.
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TRIBUNALES
CORRUPCION

El juicio del casoPalauempezarel
I de marzoy durar cuatro meses
La fiscalfa consideraque CDCcobr6comisionesa trav~s de la entidad y Millet y
Montullhicieron de intermediariosII Se sentarlln en el banquillo 16 acusados
AGENCIAS
I BARCELONA
I EI tribunal de la Audiencia de Barcelona que juzgar~i el caso del desfalco del Palau
de la Mfisica y el presunto cobro
de comisiones de CDCha fijado
para el 1 de marzode 2017el comienzode la vista oral, que estfi
previsto que se alargue hasta
el 27 de junio con 16 acusados.
Asi lo acord6 la Seccidn D~cima
de la Audiencia, que pretendia
celebrarlo de enero a abril, pero modific6 el calendario ante
los compromisosprevios de los
abogados y tras reunirse ayer
con las partes personadas en la
causa para acordar la agenda,
segfin inform6 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
(TSJC). A esta reunidn para fijar
el calendario del juicio estaban
citados los 30 abogados que representan los 16 acusados y las
entidades personadas comoacusaciones pfiblicas, populares y
particulares.
En la causa, se juzgarfi por
una parte el expolio del Palau
de la Mtisica confesado en parte encabezado por el que era
su presidente, Fblix Millet, y su
manoderecha, Jordi Montull, y
por otro lado el presunto cobro
ilegal de comisiones de CDCa
la constructora Ferrovial a trav6s de esta instituci6n cultural a
cambio de obras ptiblicas.
E1 juicio estfi previsto que se
celebre en un total de 55 sesio-

ACN

Imagen
de archivode los exresponsables
del Palau,F~lix Millet y JordiMontull.
nes en las que se sentar~in en el
banquillo 16 acusados, y contarfi con cinco responsables ciriles, seis responsables civiles
subsidiarios, 133 testigos y 23
peritos. Montull y Millet declararfin a partir del dia 8.
E1 ntimero de intervinientes
tambi~n ha obligado a cambiar
la ubicaci6n para la celebracidn
de la vista y, en lugar de en el
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Palau de Justicia del paseo de
Llufs Companysdonde estfi la
Audienciade Barcelona, se celebrar~i en la Ciutat de la Justfcia.
E1 caso ha sido investigado
por el Juzgado de Instruccidn
30 de Barcelona5’ se inici6 en el
verano de 2009 con el registro
de la institucidn cultural; tras
una serie de contratiempos judiciales que han alargado la

instrucci6n, el pasado 2 de septiembre la causa lleg6 a la Secci6n D6cima de la Audiencia,
que se encargar~i de enjuiciarlo
con el magistrado Julio Hernfindez Pascual comoponente.
La causa est~ compuesta por
102 volfimenes, con un total
de 60.784 folios, ademfis de la
documentacidn de las piezas
separadas.

BTV-Àrtic
4-10-2016
Reportatge sobre els 50 anys de les havaneres de Calella, amb imatges de les
entrevistes als grups Pot Bo, Els Cremats i Indira Ferrera la Sala Lluís Millet i del
concert al Palau de la Música (Tardes al Palau). Minuts 16:55 a 22:05.
Enllaç:
http://www.btv.cat/artic/

TV3
Octubre de 2016
Spot del programa Catalunya Experience, amb imatges rodades al Palau de la Música
Catalana.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/catalunya-experience/

Michael Feinstein cantará a Sinatra en el Palau de la Música de Barcelona
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Michael Feinstein cantará a Sinatra en el Palau
de la Música de Barcelona
October 3
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BROADWAYWORLD TV

👤 by Juan-Jose Gonzalez

El próximo sábado 19 de noviembre a las 19h Michael Feinstein ofrecerá un concierto en el
Palau de la Música de Barcelona junto a al Orquesta Simfònica del Vallès. Será una velada única
en la que este cantante y pianista americano interpretará los mejores temas de Frank Sinatra.
El concierto está organizado por Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y Orquestra
Simfònica del Vallès y se enmarca dentro de los Ciclos Sinfónicos en el Palau 48 Voll-Damm
Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Las entradas cuestan de 18 a 68 € y pueden
adquirirse aquí.

Michael Fierstein ha sido nominado a los Premios Grammy y Emmy en 5 ocasiones por sus
especiales para la PBS, ha fundado The Great American Songbook Foundation en 2007 cuya
misión es inspirar y educar en la celebración de las grandes canciones americanas. Además de
sus grabaciones, Feinstein ha llevado a los escenarios de Broadway sus conciertos en cuatro
ocasiones, desde 1988, aparte de actuar en lugares tan icónicos alrededor del mundo como la
Casa Blanca, el Palacio de Buckingham, Hollywood Bowl, Carnegie Hall o la Sydney Opera

It was serious
Teatro Olympia
(Runs 12/16 - 1/8)

House.
También es el dueño de dos locales míticos donde ha presentado a los mayores talentos del pop
y el jazz - Feinstein's at the Nikko, en el Hotel Nikko de San Francisco, desde 2013 y desde
finales de 2015 Feinstein's/54 Below, su nuevo club en Nueva York, donde han pasado los
mejores artistas de Teatro Musical como Laura Benanti, Patti LuPone o Norm Lewis.
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Macbeth
Gran Teatre del Liceu
(Runs 10/7 - 10/23)
A woman in the window
Teatro Español
(Runs 9/22 - 10/23)
The comedy of tangles
Teatro Español
(Runs 9/29 - 10/16)
Be or not - To end the
Jewish question
Teatro Español
(Runs 9/28 - 11/13)

http://www.broadwayworld.com/spain/article/Michael-Feinstein-cantar-a-Sinatra... 05/10/2016

