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la seva mare: “No es va rendir mai.
Mai va dubtar. Va reivindicar la humanitat i la solidaritat de totes
aquelles vides entregades”. I va afegir: “La història no és una cosa llunyana i abstracte. No hi ha llibertat
sense memòria”.e

MÚSICA

Un Sibelius excepcional per Kavakos i Jurowski
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Vladimir Jurowski
PALAU DE LA MÚSICA 5 D’OCTUBRE

ot comença amb la palpitació quasi imperceptible dels violins divisi
abans que el solista entri
amb una cantilena ondulant i enigmàtica. En pocs compassos Sibelius crea un clima hipnòtic, i
amb aquests pocs compassos en van
tenir més que prou el violinista Leonidas Kavakos i el director Vladimir
Jurowski per capturar l’atenció de
l’oient i no deixar-la escapar al llarg
de tot el Concert per a violí i orquestra op. 47 del compositor finlandès.
L’Any Sibelius, força oblidat en

T

aquestes latituds, difícilment deixarà a casa nostra una interpretació
tan estimulant com aquesta, un cas
excepcional de simbiosi entre batuta, solista i orquestra. Jurowski va controlar de forma
magistral les onades sonores,
il·luminant amb saviesa els
corrents interns, alhora que
oferia la plataforma ideal
perquè Kavakos desplegués
un fraseig lliure i expressiu. Si
la cadència del primer temps
va ser tècnicament enlluernadora i la pulsió rítmica del final, irresistible, les màximes cotes d’efusivitat van arribar en un moviment
lent colpidor.
La diferència entre la primera i
la segona part de la sessió és la que
hi ha entre la grandesa i l’excel·lència. La Filharmònica de Londres
tornava la visita que els cors del Palau van fer al Royal Festival Hall el
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Leonidas
Kavakos i
Vladimir
Jurowski
durant el
concert al Palau
de la Música. A.
BOFILL

curs passat amb un Ein deutsches
Requiem de Brahms conjuntural
(Barcelona és l’única ciutat en la
gira del conjunt anglès que inclou l’obra). Sigui com sigui,
sempre és engrescador veure en acció un director de
primera magnitud com Jurowski.
La lectura del músic rus
va ser d’una marcada urgència dramàtica, amb temps
àgils i una minuciosa dosificació de les tensions, servida
per una orquestra eficient i un
Orfeó Català i Cor de Cambra del
Palau cohesionats. Amb un timbre força gastat, el baríton Dietrich Henschel va convèncer per
l’eloqüència del fraseig, mentre
que Miah Persson va ser una soprano radiant. Un bon Brahms,
però una vetllada a arxivar per Sibelius.e
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La caiguda d’un referent
Pàgines 2 a 4

invEstigació judiciaL a un ExvicEpREsidEnt dEL govERn

El jutge retira a Rato
el passaport després
de declarar 4 hores
És la primera mesura penal
que s’imposa a l’excàrrec
del PP, i se suma a les civils

L’imputat entregarà
informes que demostren els
seus pagaments a Hisenda

diners procedien de Gibraltar, el ners a través de l’intermediari AlRegne Unit i Luxemburg, segons el berto Portuondo, ara a la presó, i
odrigo Rato haurà d’en- jutge Serrano, que sosté que el seu que part d’aquest capital va acabar
tregar al jutjat el seu pas- origen és desconegut i que ha sigut a l’empresa d’Alemanya que explosaport en els pròxims cinc evadit al fisc.
ta un hotel.
dies i comparèixer una veRato també va explicar en el seu
«Estic convençut de la rectitud de
gada al mes en aquesta dependència comunicat que no ha participat «ni la meva actuació», va asseverar en el
judicial després de declarar durant ha influït de cap manera en l’adju- seu escrit, i va afegir: «Tots els conquatre hores davant el jutge Anto- dicació de les campanyes de publici- tractes van ser estudiats i adjudicats
nio Serrano-Artal. Aquesta és la pri- tat» de Bankia quan ell era president per comitès professionals de manemera mesura cautelar que s’imposa de l’entitat. El jutge i Anticorrupció ra fefaent i per escrit». Les agències
a l’exvicepresident del Govern de Jo- l’acusen d’haver cobrat 800.000 eu- de publicitat també van emetre un
sé María Aznar, ja que fins ara no- ros per aquestes campanyes, que van comunicat en què van defensar la
més se li havien decretat fiances en portar a terme les agències Zenith i legalitat de les seves activitats i van
concepte de responsabilitat civil. Publicis, i que va cobrar aquells di- revelar que segueixen col·laborant
Després de la seva declaraamb Bankia.
JOSÉ LUIS ROCa
ció, l’excomandament
A més, Rato va defendel PP va informar en un
sar aquests cobraments,
comunicat que enviaria
que va atribuir «a pagaal jutge un informe periments per treballs profescial per justificar la legalisionals amb contingut i
tat del seu patrimoni.
documentats adequadament». Per això, va negar
Fonts jurídiques van
explicar que el jutge va
que hagués comès un deadoptar aquestes mesulicte de blanqueig de cares a instàncies de la fispitals.
cal. La retirada de passaport no implica que no
CONGRESSOS / L’exdirecpugui sortir d’Espanya, ja
tor gerent de l’FMI també
que només necessitarà el
va negar que hagués evaseu DNI per circular per la
dit al fisc els diners que va
Unió Europea. El jutge li
percebre per assistir a curva mantenir les imputacisos i congressos. I va maons per les quals va ser cinifestar que aquells pagatat, blanqueig de capitals,
ments «no tenen rellevànfrau fiscal i corrupció en- 33 Preferentistes es manifesten als jutjats
cia penal» per haver-los
tre particulars.
cobrat a través de societats. I va insistir a dir que els havia
Fonts jurídiques van explicar que
la declaració de Rato va ser molt exdeclarat a l’erari públic.
tensa i que va contestar a totes les preL’exvicepresident del Govern,
guntes que li van formular. L’exviceque és la primera vegada que declapresident del Govern va explicar la
ra en aquest cas, ja que es va negar a
seva versió en un comunicat que va
prestar declaració el juliol passat, va
remetre a l’agència Efe, en què soscriticar el secret del sumari. En la seté que és «la persona més interessada
va opinió, no es justifica «si es té en
DIFERENCIAR
que s’aclareixin aquests fets». Tamcompte la naturalesa dels fets invesJ El ministre de Justícia, Rafael
bé va revelar que presentarà al jutge
tigats i perquè tota la documentació
Catalá, va posar distància entre
informes pericials que acrediten «de
rellevant ha sigut confiscada i consRato i el PP al declarar que la
manera fefaent» que «tots els béns»
ta a disposició de la Guàrdia Civil,
investigació es refereix a
que tenia a l’estranger «tenen un oril’Agència Tributària i el jutge». I va
«activitats portades a terme amb
gen familiar» i que han sigut declafinalitzar les seves explicacions neposterioritat a les tasques de
rats «voluntàriament» a Hisenda.
gant que hagi comès cap delicte.
Rato com a vicepresident del
La instrucció d’aquest cas s’ha acGovern».
DIVISES LEGALS / Així mateix, diu que
celerat en els últims dies. Avui i de«totes les transaccions de divises que
mà han sigut citats 16 testimonis,
SEPARAR
ha fet són legals», i subratlla que han
les identitats dels quals no han sigut
J Catalá va aprofitar per reiterar
sigut declarades a l’Agència Tributàfacilitades a l’estar aquesta causa soque «la justícia actua amb
ria, encara que aquesta «asseguri igta secret sumarial, tot i que set són
independència
del
Govern».
norar-ne la procedència». Aquests
empleats de Bankia. H
MARGARITA BATALLAS
MaDRID

R

Rafael Catalá

EL GOVERN
SE’N DESMARCA
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Rodrigo Rato, a la sortida del jutjat madrileny, ahir a la tarda.

Anàlisi
Joan J. Queralt
CaTEDRàTIC DE DRET PEnaL DE La UB.

Trincòpolis en
tota la seva esplendor

A

Rodrigo Rato els processos se li acumulen. Ahir
va tornar a comparèixer
davant un jutge d’instrucció. L’abans màster de l’univers,
com diria Tom Wolfe, és una mostra més que palmària del que passava a Espanya quan anava bé: el
frau per bandera. Pel que es veu, va
escalar cotes sense comparació en
el hit parade de Trincòpolis.
Paradigma de la decadència en
vigor (de Gürtel a Púnica, passant
pel Palau de la Música i els ERO),
coronada per Urdangarin, Rato

té tres fronts processals oberts per
presumptes fets delictius. Un, per
la gestió al capdavant de Bankia i
la seva cavalcada d’enganys per a la
sortida a borsa de l’entitat, que ha
costat a la butxaca dels espanyols
(no a l’erari) una milionada que mai
es reintegrarà. Un altre front, també a Bankia, el constitueix el fet que
uns cobrons com una casa de pagès
disposessin a sobre de les famoses
targetes black, opaques comptablement i fiscalment, amb què satisfeien apetits no solament gastronòmics i altres bicoques .
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La caiguda d’un referent

1 Patrimoni embargat

El jutge va
decidir embargar els béns de Rato,
inclosa la pensió de l’FMI
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2 Primera mesura cautelar

La
retirada del passaport és la primera
mesura cautelar que afecta Rato

3 Càrrecs d’alt nivell

A més de
vicepresident del Govern, Rato va
ser director gerent de l’FMI

JOSË LUIS ROCA

el viacrucis judicial
DES DEL JULIOL DEL 2012 3 ESTAFA, APROPIACIÓ INDEGUDA

‘Cas Bankia’: una sortida
a borsa molt qüestionada
El cas Bankia va ser el primer dels
processos judicials en els quals es
va veure implicat Rodrigo Rato. El
juliol del 2012, el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu va
admetre a tràmit les querelles de
la plataforma 15MpaRato i d’UPD
per la fusió de les set caixes que van
donar lloc a Bankia, i la sortida a
borsa d’aquesta entitat.
Hi ha 33 directius i consellers
imputats, inclòs Rato, que va ser
president de Caja Madrid i, després, de Bankia (fins al maig del
2012, quan el Govern va intervenir l’entitat i hi va posar José Ignacio Goirigolzarri al capdavant). Els

imputats són investigats pels presumptes delictes d’estafa, administració deslleial, apropiació indeguda, falsificació de comptes i maquinació per alterar el preu de les
coses. El 20 de desembre del 2012,
Rato va comparèixer davant el jutge, i va culpar José Luis Rodríguez
Zapatero i Mariano Rajoy de la debacle de Bankia.
També s’ha inclòs en la causa la venda de participacions preferents, que va arruïnar milers
d’afectats. A més, el jutge Andreu
investiga el pagament de 6,2 milions del banc d’inversió Lazard a Rato el 2011. S. GUTIÉRREZ

DES D’OCTUBRE DEL 2014 3 ADMINISTRACIÓ DESLLEIAL

L’escàndol de les targetes
‘black’ de Caja Madrid

Finalment, fa uns pocs mesos
vam saber del cas de la defraudació
fiscal de Rato, altres il·lícits penals
i el possible blanqueig de capitals.
Per fer-ho es va servir de testaferros;
entre altres, la seva secretària personal. D’aquesta trama, que l’opinió pública va conèixer per la seva
ja viral detenció, han transcendit
fosques societats pantalla a l’estranger, així com una altra bretolada que, per ara, posa l’aparent
guinda en aquest tòxic pastís d’avarícia sense límits: algunes operacions consistirien a plomar el banc
del qual era dirigent màxim contractant amb empreses que prestaven serveis a l’entitat. Aquests serveis, necessaris o no, comportarien
un sobrecost perquè comprendrien
les comissions per a Rato i els seus
camarades de rapinya. Aquí radica
el perjudici per a l’entitat, els seus
accionistes i els ciutadans, pagans
últims d’uns excessos que, com sabem, no eren un vici solitari sinó
multitudinari. Sobre tot aquest entramat Rato va ser interrogat ahir
pel jutge d’instrucció, i va sortir del

jutjat només privat del passaport.
Fa temps, en un treball acadèmic
em vaig ocupar del directiu com a
font de perill per a la seva companyia. Parlava del que ara és el nou
delicte de la corrupció privada, per
desgràcia defectuosament perfilat.
Quan una societat mercantil entre-

Els ciutadans són
els pagans últims
d’excessos que no
eren un vici solitari
ga la direcció als seus consellers i
alts directius, a més dels poders notarials en què consten les seves facultats, en general generosament
delegades, els entrega amb aquesta
documentació un element capital:
els entrega confiança. Confiança en
què exerciran el seu càrrec i compliran els deures imposats per les lleis
i els estatuts socials amb la diligència d’un ordenat empresari. Confiança que sembla defraudada.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Ja no crida l’atenció que davant
d’escàndols així, nascuts a l’ou de
la serp de la corrupció politicoeconòmica, sortissin en tromba diguem-ne amics enarborant la bandera de la decència de l’implicat
que denunciessin tota classe de
conspiracions en contra seu. Crida,
no obstant, l’atenció que en el currículum d’aquests en altres temps
magnats ningú hagi entrevist cap
indici de sospita. Rato va passar per
la vicepresidència del Govern (que
incloïa la direcció suprema de la Hisenda espanyola), pel Fons Monetari Internacional i per una infinitat
de consells de companyies multinacionals fins a crucificar Bankia.
Tot això, pel que sembla, sense deixar de fer negocis paral·lels i opacs
a cabassos. Aquestes i altres entitats haurien de repassar els seus
comptes, fer públics els resultats
i prevenir altres espolis. No fos cas
que passi com a El lazarillo de Tormes:
el cec sabia que Lázaro es menjava
els grans de raïm de dos en dos perquè ell se’ls menjava de tres en tres,
però no protestava. H

L’octubre del 2014 va esclatar l’escàndol de les targetes opaques al
fisc de Caja Madrid, que van ser entregades a 86 directius i consellers
d’aquesta entitat i de Bankia (quatre d’ells no les van usar), amb les
quals van gastar 15,5 milions d’euros entre el 2003 i el 2012 en viatges, restaurants i productes de luxe. Rato va usar la seva targeta black
fins dos dies abans de dimitir, amb
l’entitat ja en fallida. Quan es va
conèixer l’escàndol, va demanar la
baixa del PP.
L’expresident de Bankia va fer
front a una fiança de tres milions
amb un aval del Banc Sabadell per

cobrir la responsabilitat civil que li
va imposar el jutge Andreu al considerar que podria haver comès un
delicte continuat d’administració
deslleial per autoritzar les targetes black. De fet, Rato va heretar un
sistema iniciat per l’anterior president de Caja Madrid, Miguel Blesa.
Segons el jutge, Rato i Blesa haurien «consentit, acceptat i propiciat»
aquestes targetes.
El magistrat va obrir una peça separada del cas Bankia per investigar
les targetes black. Inicialment van ser
imputades 81 persones, però després
de ser absolts 26 beneficiaris, continuen al procés 55 imputats. S. G.

DES DE L’ABRIL DEL 2015 3 FRAU FISCAL, BLANQUEIG

Un patrimoni en qüestió
després de l’amnistia fiscal
L’última investigació oberta sobre
Rodrigo Rato té a veure amb el seu
patrimoni personal i familiar. El
16 d’abril, va ser detingut set hores, mentre personal de l’Agència
Tributària registrava el seu domicili i el seu despatx. Dies abans, havia
transcendit que Rato estava sent
investigat pel Servei de Prevenció
de Blanqueig de Capitals (Sepblac),
després d’acollir-se a l’amnistia fiscal del 2012.
En aquest cas, s’investiga la trama de societats que hauria permès
a Rato ocultar els seus ingressos al
fisc. Sota la lupa hi ha des dels pagaments per cursos i conferències

fins al cobrament de comissions a
empreses de publicitat. El jutge imputa a Rato els presumptes delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal i corrupció entre particulars.
Hi ha vuit imputats més, entre ells
els presumptes testaferros Alberto
Portuondo (detingut des de l’agost)
i Miguel Ángel Montero, i la secretària Teresa Arellano.
El jutge d’Instrucció 31 de
Madrid, Antonio Serrano-Artal, que
investiga el cas, va plantejar una
qüestió de competència al Suprem
al creure que correspon a l’Audiència Nacional, però el jutge Fernando
Andreu es nega a assumir-ho. S. G.
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UNA històriA de L’eixAmpLe... Casa Xina

L’edifici que
planta cara al
modernisme

JOAN CORTADELLAS
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La Casa Xina trenca amb l’elegància de
l’Eixample i aposta per un estil molt radical
LLUÍS PACHECO
BARCELONA

BALMES

COMTE
D’URGELL

P a s s e j a r p e r l ’ E ixample és una immersió al Moder nisme, imbuir-se
DIA
amb només una miGO
NA
L
rada de l’obra d’arquitectes il·lustres
del segle XIX, com
Gaudí, Domènech i
GRAN VIA
Montaner o Puig i Cadafalch. La Sagrada Família, el Palau
de la Música o la Casa Amatller són
una part del seu llegat, com també la
quadriculada estructuració dels edificis del districte.
Com en totes les famílies, sempre
hi ha algú especial, més radical, una
ovella negra, per dir-ne així. En el cas
de l’Eixample, aquesta podria ser la
Casa Xina (Muntaner, 54), Situada a
la cruïlla entre Muntaner i Consell
de Cent, la casa s’allunya del senyo-

riu i l’elegància del Modernisme del
centre i aposta per cridar l’atenció
amb les seves peculiars formes i colors vistosos.
Si l’edifici fos un nen, es podria
dir que va heretar la genètica del
seu pare, l’arquitecte valencià Juan
Guardiola Martínez (1895-1962), un
antic alumne de Gaudí recordat pel
seu detallisme, majestuositat i estima per la cultura oriental.

Relació amb l’Art Déco
Les línies mestres de l’obra de Guardiola van estar íntimament relacionades amb l’Art Déco, un moviment artístic dels anys 20 basat en
l’art ostentós com a protesta per
l’austeritat que va imperar a Europa després de la primera guerra
mundial.
Als peus de la Casa Xina, emmarcat entre els pilars que monopo-
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33 Original 8 Façana de la Casa Xina, a Muntaner amb Consell de Cent.
litzen la part baixa de l’edifici, hi
ha Monsó i Benet, un humil negoci de material lluminós i de decoració amb una interessant història.
«El nostre és un negoci familiar que
era a l’altra banda del carrer i que
va veure néixer la Casa Xina», diu
Isabel Benet, una de les hereves de
la botiga.
Al veure la construcció de la Casa
Xina, s’hi van traslladar. Posterior-

hAN pAssAt 100 ANys
EL PASSEIG
IMMORTAL DE
L’ARC DEL TRIOMF
Eixample q El passeig de Lluís
Companys és un dels racons de
l’Eixample que mantenen la seva
antiga essència. Als peus de l’Arc
del Triomf, al centre de l’expansió
urbanística i comercial, el passeig
encara conserva el mobiliari
històric, com els fanals. A
l’esquerra, una foto del 1915 de
Frederic Ballell mostra la caiguda
d’un d’aquests pel vent al costat del
palau de Justícia, construït el 1908.
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE
L’EIXAMPLE: Calàbria, 38. Cita prèvia (de
9 a 14 hores), al 93 291 62 28.
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ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

ment, a causa de l’augment de la clientela, van ampliar les seves installacions. «Per ser més eficients vam
adquirir la zona baixa de l’edifici i la
vam connectar amb la porteria», diu
la Isabel, que destaca la bellesa que
conserva l’edifici al seu interior. «La
casa per dins continua sent encantadora. Les reformes han millorat la
comoditat veïnal sense afectar l’estil original», afirma la Isabel. H
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trimoni posen en valor el llegat
e 400 propostes el cap de setmana

es amb
tòric

agència, i que avui veu
m, és el portal patri.gencat.cat. Adreçat
àxim espectre de púossible, el portal ofenformació que es pot
ar tant per territori
recerca per geolocaió–, com cronològint segons les difeèpoques.
portal proposa dis vies d’accés com
“Descobreix”, amb
punts patrimonials
populars, el top 20;
èn”, que presenta els
nguts de manera
gògica, i “Professio, amb inventaris en
centres de recerca,
sense oblidar les rudel patrimoni ni
nda cultural.
s un portal del patripensat en
t ampli,

Crítica
clàssica

—————————————————————————————————

Jordi Maluquer

—————————————————————————————————

Contesa
de violins
London Philharmonic
Leonidas Kavakos, violí;
Vladimir Jurowski, director
Palau de la Música, 5 d’octubre

material com immaterial”, especifica Xavier
Arola, gerent de l’agència. Actualment, hi ha
150 fitxes patrimonials i
l’any vinent arribarem a
300, i es podran consultar en quatre idiomes.
“És una eina modernitzadora que està oberta al conjunt dels gestors
del patrimoni, i una eina
útil per a la ciutadania”,
opina Mascarell. ■
La Colònia Güell, a Santa Coloma
de Cervelló ■ LL. CRUSET

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

cia Catalana del PatriCultural (que hi ha inver0.000 euros) i l’empresa
ced Leisure Services.
contingut històric, elabor la revista Sàpiens, proun recorregut per dotze
es a través de dotze

—————————————————————————————————

icones, com ara el Reial Monestir de Santes Creus, l’església de Sant Climent de Taüll, la
Colònia Güell i genis com ara
Picasso, Miró i Dalí. Les icones
estan explicades amb fotografies, mapes i diferents suports
multimèdia. Adreçada als tu-

ristes però també als ciutadans, l’espai reserva un espai
degustació per tastar els productes locals, vins, salats, dolços, etc. “És un aparador que
proposa diferents experiències, i sobretot indueix a la
visita”, sosté Arola.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L

a tardor ha començat
amb una desfilada de
bons violinistes. Fa
poc, Vadim Repin i Joshua
Bell amb l’OBC a l’Auditori;
ara, Leonidas Kavakos al
Palau. A l’horitzó, Vivianne
Hagner i IsabelIe Faust. La
petita meravella de la nit va
ser la propina afegida del
violinista grec, la Gavotte
de la Partita núm. 3 de
Bach. Poques vegades
hem pogut sentir un so tan
angèlic, farcit de minúcies
trencadisses com el que va
oferir en aquesta peça. En
canvi, ens va desconcertar
una mica l’extens Concert
per a violí op. 47 de Jean
Sibelius. Teníem encara a
la oïda la interpretació freda i transparent del letó
Gidon Kremer, fa uns anys
a l’Auditori, i aquí Kavakos,
en canvi, va ser tot força i
apassionament, en certs
moments quasi rudes, fins
i tot tziganes. Cada intèrpret fa la seva. Vés a saber
com la sentia Sibelius
quan la va compondre.
El concert va començar
com si hi hagués dos
mons incomunicats entre
solista i orquestra. La fusió es va produir al minut
deu, després d’un esclat
de so de l’orquestra.
La segona part la va omplir un Rèquiem alemany,
op. 45 de Brahms, en què
la London Philarmonic va
tocar amb l’Orfeó Català i
el Cor de Cambra del Palau
preparats pel seu director,
Josep Vila. Els solistes
Miah Persson i Dietrich
Henschel van fer la seva
comesa correctament. La
direcció del rus Vladímir
Jurowski ens va donar una
obra molt empastada, amb
els mínims contrastos que
el seu dramatisme exigia.
Va fugir del tremendisme
amb què sovint es toca i es
va inclinar, amb bon gust,
per una versió meditativa
però que potser es va fer
monòtona. Es van assolir,
no obstant això, moments
sumptuosos quan amb
tessitures centrals cor i orquestra van exhibir la màxima intensitat, sempre
sota control.
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Montiel y Aracil, dos talentos para un premio
La cantante y el compositor son los ganadores del Nacional de Música de interpretación y composición
Ambos han desarrollado
brillantes carreras
internacionales y han
colaborado con las
mejores orquestas y
dierectores del mundo

La Carmen de Bizet es uno de sus
papel estelares, y con Riccardo Chailly ha paseado el ‘Réquiem’ de Verdi por medio mundo. La han dirigido Zubin Mehta, Lorin Maazel, Pinchas Steinberg, Miguel Ángel Góme
Martínez, Charles Dutoit, José Luis
López Cobos o Neville Marriner.
Habitual en los escenarios del Li:: MIGUEL LORENCI
ceu, el Palau de la Música y el TeaMADRID. La mezzosoprano María tro Real, en la reapertura de este proJosé Montiel y el compositor Alfre- tagonizó ‘La vida breve’ de Falla. Ha
do Aracil ganaron ayer el Premio Na- compartido escenario con Plácido
cional de Música 2015 en sus mo- Domingo y Monserrat Caballé. Ha
dalidades de interpretación y com- actuado en el Carnegie Hall, el Kenposición. Dotado cada uno con nedy Center, la sala Pleyel, el Musi30.000 euros y concedidos a través kverein, La Scala, La Fenice, La Mondel Instituto Nacional de las Artes naie de Bruselas y las óperas de VieEscénicas y de la Música (IANEM), na, Sídney, París, y Tokio.
reconoce la proyección internacioNacido en Madrid en 1954, Alfrenal de la cantante y la originalidad do Aracil Ávila ha desarrollado su cay la excelsa trayectoria creativa del rrera entre la composición, la gescompositor.
tión cultural y la divulgación musiEl jurado elogió el amplio reper- cal. Estudió guitarra con Salvador
torio de María José Montiel
Gómez Tejeda, y composi«que abarca desde la músición con Carmelo Bernaoca operística al lied, con esla, Tomás Marco, Cristóbal
pecial atención a la música
Halffter, Luis de Pablo y Arespañola y los compositoturo Tamayo. Doctor en
res contemporáneos». De
Historia del Arte, becado
Alfredo Aracil se distingue
por instituciones como la
una trayectoria creativa«al
Fundación Juan March o
más alto nivel internacioMusikinstitutder Stadt de
nal», su «capacidad para con- Alfredo
Darmstadt, se formó tamjugar la extrema novedad Aracil
bién con genios como
con la expresión poética más
Karlheinz Stockhausen,
sutil», y la «gran originalidad de sus Iannis Xenakis, Christian Wolff y
propuestas sonoras, que se acercan Mauricio Kagel.
a otras artes».
En 1975 estrenó ‘Nocturno’, iniTras estudiar canto, Derecho e cio de una fecunda carrera en la que
Historia y Ciencias de la Música en ha llevado sus piezas a grands ciclos
su Madrid natal, María José Mon- y festivales internacionales y a entiel se inició en la ópero. Progresó cadenar encargos. En su catálogo desgracias a la calidad de su voz, su gran tacan piezas como ‘Los Reflejos’, el
temperamento expresivo y un va- drama musical ‘Punta altiva (El sueriado repertorio. Presente en los ño de Ícaro)’, ‘Las voces de los ecos’,
grandes teatros del mundo a las ór- ‘Música reservata’, la ópera ‘Frandenes de las mejores batutas, ha gra- cesca o El infierno de los enmorabado una veintena de discos y fue dos’, ‘Paradis’, ‘Tres imágenes de Franfinalista de los premios Grammy cesca’, ‘Movimiento perpetuo’, ‘Escon ‘Modinha’ un colección de lie- tudio-Fantasía’, ‘Próspero: Escena y
der de Brasil.
Estudio doble para piano’ que han

Memoria y honores para
Miguel de Cervantes
No hay un presupuesto
global para los más de 60
actos conmemorativos
del lV Centenario de la
muerte del autor del
Quijote durante 2016
:: M. L.
MADRID. La exposición ‘Miguel de
Cervantes: de la vida al mito, 16162016’ que acogerá la Biblioteca Nacional será uno de los ejes de la conmemoración del IV Centenario de
la Muerte de Miguel de Cervantes.
El ambicioso programa para honrar
la memoria del universal escritor
contempla casi sesenta actividades

muy diversas. Lo aprobó ayer la Comisión Ejecutiva de la conmemoración para «destacar la figura del escritor y su aportación al mundo de
las letras y la cultura universal». No
tiene un prepuesto global. El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, dijo que las partidas se
«incorporarán» en los presupuestos
de cada institución participante.
Estructurado en cinco grandes
bloques, contempla exposiciones,
congresos, ciclos de cine, teatro, danza, rutas turísticas o restauraciones.
Con participación de un puñado de
instituciones, sus planes de actuación son: actividades culturales; investigación; promoción nacional e
internacional; desarrollo del turis-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

María José Montiel, durante una actuación. :: EFE
ejecutado grandes orquestas intenacionales.
En octubre estrenará en Pamplona la ópera sin voces ‘Siempre/todavía’ para piano y en noviembre estrenará también en Alicante ‘Praeludium’ para violoncelo solo, encargo del Centro de Difusión Musical.
Instrumentista antes que compositor, ha desarrollado una notable
labor crítica y teórica en el campo
del arte, la música, la difusión y la
gestión cultural. Es autor de ensayos como ‘El siglo XX. Entre la muerte del Arte y el Arte Moderno’, ‘Música sobre máquinas y máquinas mu-

sicales, desde Arquímedes a los medios electroacústicos’, ‘Juego y artificio. Autómatas y otras ficciones en
la cultura del Renacimiento a la Ilustración’ y ‘Diccionario de los números’.
Dirgió el Festival Internacional
de Música y Danza de Granada, preside de la sección española de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, fue jefe de producciones musicales de Radio-2 , diseñador de ‘Los Conciertos de Radio-2’,
delegado ante la UER y conductor
del programa ‘Cuaderno del Aire’ en
la radio públca.

mo cultural, y plan de paarquitectura contemporátrimonio y legado.
nea’ se publicarán tres voIncluye ciclos como ‘Cerlúmenes de la Gran Encivantes infinito’; la exposiclopedia cervantina, se creaciones ‘Miguel En Cervanrá un centro de interpretates’, ‘Miguel de Cervantes
ción y de referencia en el
o el deseo de vivir’, ‘Forges
estudio y la difusión de las
y Cervantes’ y ‘Quijotes por
Letras del Siglo de Oro con
el Mundo’, además de las Miguel de
sede en la Capilla del Oidor
representaciones de ‘El Re- Cervantes
y habrá tres conciertos contablo de Maese Pedro’ en el
memorativos en el XXVI
Teatro Real.
Festival de Arte Sacro, además de ciTodos los fondos del Quijote de clos de cine dedicados al escritor. El
la BNE serán accesibles en un ‘mi- Hay Festival homenajeará a Cervancrositio’ web de la BNE, y se creará tes y a Shakespeare a través de la
un catálogo en línea de las coleccio- obra de 12 escritores contemporánes en los museos estatales. Habrá neos, una actividad programada por
actividades musicales y escénicas Acción Cultural Española, junto al
como los conciertos ‘Miguel de Cer- Instituto Cervantes.
vantes: viajes y utopías’ y ‘Danzas
Acontecimiento de ‘excepcional
y Andanzas cervantinas’ o el ballet interés público’, ofrece incentivos
‘Don Quijote’ de la Compañía Na- y beneficios fiscales «que pueden
cional de Danza.
alcanzar el 90% de la inversión para
Se celebrará el simposio Interna- las empresas que contribuyan a su
cional ‘Las casas de Cervantes y la difusión o programación».

Toledo será
la Capital
Española de la
Gastronomía
durante 2016
:: J. V. MUÑOZ-LACUNA
TOLEDO. La ciudad de Toledo relevará a la de Cáceres en 2016 para
convertirse en la nueva Capital
Española de la Gastronomía. El jurado que otorga esta distinción decidió ayer por unanimidad que la
capital castellano-manchega ostentará este título, «porque su
oferta se basa en una creativa combinación entre patrimonio, cultura y gastronomía» y, ademas, en
2016 conmemora «el trigésimo
aniversario de su declaración por
la Unesco como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y el cuarto
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes quien durante
temporadas residió en Toledo».
A lo largo de 2016, los establecimientos hosteleros de Toledo
mostrarán lo mejor de su gastronomía, tanto la vanguardista como
la tradicional, basada en platos rotundos como perdiz a la toledana,
carcamusas, arroz con liebre o pisto y en dulces postres como el mazapán o la sopa de almendra. Esta
capitalidad ha servido en años anteriores a ciudades como Vitoria,
Burgos o Logroño para incrementar su número de visitantes.
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TRIBUNALS¯REBUTJAPERSEGONCOPUN

RECURS DEL’EMPRESACONSTRUCTORA

L’Audi ncia avala la imputaci6 de
l’empresariTauleren el cas Pujol fill
E1consellerdelegat
del GmpCopisava
pagar presumptament
comissions
milionhries
il-legals a
JordiPujolFerrusola
EFE
U~udi~cia ~acio~al~are~ ~
de nou aixecar laimputaci6 a l’empresari Xavier Tauler, conseller
delegat del GmpCopisa, perhaver
pagat suposadament comissions
milion~.ries il.legals a Jordi Pujol
Ferrusola, primog~nitde l’expre- XavierTauler,conseller
delegatde Copisa,
ja va declararal Parlament
sident. Eljutge Jos~ de laMataja enrelaci6amb
I’espolidel Palaudela M,IsicaCatalana.
FOm:AC~
vadesestimar
aljuliol
unrecurs
........................................................................................................................
L~APUNT
de Tauler contra la seva imputail.licite s entre elfill de JordiPuj ol
ci6 enelcas,iaralasecci6tercera
i Copisa, els magistrats afirmen
de l’Audi~ncia Nacional torna a
Mt~s que mediar, que ds ~<raonat,raonable i conforfer-ho en apel.laci6.
mea Dret,> pensar que aquests beafavorir
Segons el tribunal, no proceneficis s’haguessin ocultat mitdeix retirar-|i la condici6 d’imjan~ant inversions aparentment
¯ Taulerva ad metredavantdel
putat per delictes de blanqueig
legals.
de capitals, frau fiscal i falsedat
jutge el novembre
passathaver
En la seva decisi6, els magisperqub la causa est~ encara en un
pagatuns3,2 milionsa PujolFertrat s no entren a analitzar els inestat inicial i n’hi ha prou que hi
rusola per lasevaintermediaci6 dicis de delicte contra l’emprehagiindicis de criminalitat conen determinadesoperations.
sari, cosa que sl que va feral julitra una persona (<per a la citaci6
Peraljutge,per6,hi ha<<indicis
que ol DelaMata quanesvarebutjar
en el procediment en qualitat
permetenconclourequeaquells per primera vegada l’arxiu.
d’inculpat ,,. A mds, destaca que
serveisd’intermediaci6
novanexisEn aquella ocasi6, eljutge de
encara s’han de realitzar diver
fir, ni tansolsenla formaquees
l’Audibncia Nacional va afirmar
ses dilig}ncies d’investigaci6 en
descriuen.Creu
l’instructor que en un acre que Jordi Puj ol fill va
enrealitat es tractavade <<co- cobrar comissions milionhries i
la causai rebutja aixi tots els ar
guments de Tauler per demanar
missions
i pagaments
il.legals en
il.legals del GrupCopisa*<enconcontraprestaci6
a gestionsreatraprestaci6 a gestions,> del prique s’arxivi.
En el cas del delicte de blanlitzades
perl’investigato el seuen- mog~nitdel president catal~t
queig, que derivariade diners obtorn m~spr6xim,per beneficiar el seu entorn m6s pr6xim~, per
tinguts de relacions mercantils
aquellesempreses>>.
beneficiar les seres empreses.
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