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» RETIRADA DE ESTELADAS
SociedadO.J.D.:
Civil Catalana
(SCC) aseguró
20657
ayer que diversas juntas electorales de
CataluñaE.G.M.:
han acordado
ya la retirada de
119000
104 banderas esteladas de espacios y
CATALUÑA
edificios SECCIÓN:
públicos por sus
denuncias.

» PREACUERDO EN SEAT
Los principales sindicatos de Seat y la
dirección han sellado un pacto hasta
2020, que prevé que los salarios se
incrementen en la misma proporción
que el IPC, más un 0,25 % adicional.
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Un formalismo hace encallar el
‘caso Palau’ y aleja el juicio a Millet
JESÚS GARCÍA, Barcelona
El caso Palau ha embarrancado, de nuevo,
por cuestiones formales. Cuando ya todo estaba listo para enviar a juicio el expolio del
Palau de la Música y la financiación irreguEl pecado original de esta nueva
paralización se encuentra en el escrito de acusación de la FAVB.
Los vecinos piden 37 años de cárcel para Millet y 25 para quien fue
su mano derecha en el Palau, Jordi Montull. En el caso de Millet, la
pena solicitada por uno de los delitos (malversación) es de diez años
y ocho meses. La ley procesal señala que los delitos castigados
con penas superiores a nueve
años deben juzgarse por el procedimiento del sumario. El caso Palau, sin embargo, se ha tramitado
por el procedimiento abreviado.
El abogado del exasesor legal
del Palau, Santiago Llopart (uno

lar de Convergència —solo había que poner
fecha—, una serie de trámites procesales
amenazan con alejar aún más el horizonte
de ver a Fèlix Millet sentado en el banquillo.
A raíz de la elevada petición de cárcel de la

de los 16 acusados) advirtió esa
contradicción. “La causa debe
adecuarse al procedimiento del
sumario, con el fin de no ocasionar indefensión material a las partes”, escribió al juzgado instructor. Ante esa petición, se abren varios escenarios, según fuentes del
caso. Uno, que el juez anule el auto por el que cerró la instrucción
y dicte uno nuevo. El otro, que lo
mantenga y siga adelante, con el
riesgo de que las defensas aleguen esa circunstancia a su favor
en el juicio. La acusación popular,
señalan las mismas fuentes, podría modificar sus conclusiones y
rebajar la pena por malversación.

Federación de Asociaciones de Vecinos de
Barcelona (FAVB), una de las defensas ha
pedido al juez que modifique el procedimiento empleado para enjuiciar a los saqueadores confesos de la institución musical.

El formalismo procesal provoca, en cualquier caso, un nuevo
retraso, al que se suma otra circunstancia: las empresas usadas
para pagar comisiones a CDC entraron en concurso de acreedores
y se les tiene que designar un abogado de oficio para que presenten
sus escritos de defensa, ya que figuran como responsables civiles
en la causa. “Si en algún momento pensábamos que iba a celebrarse el juicio en 2017, ahora no va a
ser posible”, señalan esas fuentes.
El caso Palau estalló en julio
de 2009, cuando los Mossos registraron el coliseo modernista. En
2013, cuatro años más tarde, la

investigación ya había concluido:
según el juez y el fiscal, Millet y
Montull se apropiaron de 30 millones del Palau, mientras que
Convergència recibió 6,6 millones en comisiones de Ferrovial a
cambio de la adjudicación de
obra pública en el último gobierno de Jordi Pujol.
La FAVB, sin embargo, pidió
entonces que se imputara a nueve empresarios que habían cobrado del Palau pese a trabajar para
Millet. Esa petición, junto a los recursos de las defensas y la tardanza de la Audiencia en resolverlos,
retrasaron el auto de apertura
de juicio hasta el pasado marzo.

Un grupo de crianza compartida del Poble-sec ocupa un local municipal en Montjuïc. / RUTH DE LA ROSA

La ‘tribu’ ocupa Montjuïc
El Ayuntamiento de Barcelona no prevé desalojar a un grupo
de crianza compartida de la antigua sede del Instituto Botánico
MAR ROCABERT, Barcelona
Un grupo de crianza compartida
del Poble-sec, Babàlia, ha ocupado un edificio municipal en Montjuïc, que había acogido hace años
la sede del Instituto Botánico pero hacía más de 10 que estaba de-

socupado. Este colectivo, que forma parte de La Base, el ateneo
cooperativo del distrito de Sants,
defiende unos métodos de crianza alternativos, en el que los menores son educadas en tribu, y reivindican espacios comunes para
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satisfacer sus necesidades. El
Ayuntamiento de Barcelona no
prevé desalojarlos porque el edificio no presenta ningún riesgo, estaba en desuso y el colectivo está
arraigado en el barrio.
Babàlia es un espacio de coma-

ternidad y crianza compartida
del Poble-sec. Nació en 2011 a partir de la inquietud de un grupo de
familias del barrio para educar a
sus hijos en un espacio y con una
filosofía diferente de las convencionales. Este grupo sostiene que
sus pilares son la maternidad y la
crianza conscientes, la cooperación, la conciliación de la vida personal y laboral y el interés a participar activamente en la crianza
de los hijos. Después de casi cinco
años de funcionamiento, el grupo
ha ido creciendo y el espacio que
ocupan, en la calle Radas, 27, del

Tres años perdidos
en recursos
Julio 2013 El juez da por cerrada la instrucción. Los vecinos
(acusación) recurren y piden
imputar a nueve empresarios
que cobraron del Palau por
trabajos que hicieron para
Millet.
Junio 2014 La Audiencia da la
razón a la FAVB y cita a los
empresarios.
Septiembre 2014 El juez archiva la causa contra los empresarios por prescripción del delito.
Julio 2015 El juez de instrucción cierra el caso por segunda
vez y abre juicio oral. Las defensas recurren de nuevo.
Marzo 2016 La Audiencia de
Barcelona rechaza todos los
recursos y abre juicio oral.
Junio 2016 El juzgado debe
decidir si cambia la tramitación
de la causa al procedimiento
del sumario.

Poble-sec, cedido por La Base, les
ha quedado pequeño.
El pasado sábado ocuparon la
antigua sede del Instituto Botánico de Barcelona, situada en el paseo Jean Forestier, a los pies de
Montjuïc. Aprovechando unas jornadas de pedagogías alternativas
que organizaron el fin de semana,
fueron hasta esta casa haciendo
un pasacalles, mayores y niños,
que acabó con la "liberación" del
espacio, como lo denominan
ellos. Han bautizado el lugar, que
está junto al MNAC, como La
Botànica.
El edificio está en mal estado y
su objetivo es rehabilitarlo para
poder usarlo. De momento, han
puesto una puerta metálica con
cerradura, han pintado un mural
en la fachada, que reivindica “el
aprendizaje vivo, autónomo, combativo, comunal y subversivo”, y
también han colocado una pancarta que dice “por un barrio vivo, recuperemos espacios para el
vecindario”. A través de las redes
sociales, convocaron la primera
asamblea abierta a todo el mundo
ayer a las 17.30 en La Botànica,
que está en la confluencia de la
avenida Muntanyans y el paseo
Jean Forestier. Dicen que la finalidad de la ocupación es “recuperar
un espacio para proyectos ya existentes pero con carencia de espacio y también con la intención de
dar respuestas a necesidades específicas del barrio”. En la asamblea quieren “crear sinergias, escuchar propuestas y pensar juntas el futuro de este espacio”.
La Base es un ateneo cooperativo, que pretende dar autonomía a
los barrios para crear infraestructuras autogestionadas, recuperando la práctica del mutualismo
obrero y popular.
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i basat en el moviment de
canell, defensa la seva proposta amb arguments salids,
poc discutibles i uns resultats
que corn a mfnim generen
admiraci(~. AmbVfctor Pablo
no as la ultraprecisi6 la que
malda per assolir garanties,
d’aquesta manera una etapa sin6 la claredat constant i un
Von Schillings:
preludi de Mona Lisa.
d’innegable creixement a la
color, unes din~miquesi unes
Strauss: Concert per a trompa i orque Vfctor Pablo Perez sempre tensions canviantsi, per tant,
questra nL]rn. 1. Mu~orgsky-Ravel:
Quadres d’una exposici~. Stephan Dohi ha aportat una homogene’i- expressives arab unes veus
hr. trompa, OSV. Victor Pablo P~rez,
tat i unacohesi6fefaents al so i correspondancies internes
(~irectoE
de conjunt. Quelcoma poten- quefan Iluir les families instruPalau de la Mdsica CataJana, dissabciar la propera temporadai un mentals ambdelectaci&
dels reptesdel futur noutitular
Si el preludi de 1’6pera Mona
James Ross.
Lisa de yon Schillings va ser-ne
ALBERTFERRERFLAMARICH
el tast, els Quadres d’una
Argumentssolids
e×posici6 de Mussorgski van
’OSV va tancar la
Comva escriure un critic
ser-ne la constataci& La priseva temporada simcatal&ja retirat i referent meu, mera, per cert, es una p~gina
fanica al Palau de Victor Pablo es d’aquells con- postwagneriana
molt ben
la M~isica arab una certadors que cal escoltar
escrita i abordadaarab intenassistencia menor a I’estiamb els ulls perqua el seu sitat, expressivitat i equilibri
mable en un programa que gest informa del que passa,
entre passi(~ i fermesaen els
per repertori, per interprets
passar~ o hauria de passar mandresmel~)dics i els canvis
i per merits art[stics va set tot propiciantreflexionsalli£~o- de trama en les textures. Les
un dels millors dels darrers
nadores. Sense batuta, amb notes al programa de m~ no
temps. L’orquestra rubricava
un gest entenedor corn pocs citaven ni la data d’estrena.

Quanhi ha un gran
director

¯

L
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Entre Schillings i Mussorgsky
el Concert per a trompa n#m.1
d’Strauss figurava com un
altre encertenla, sovint, reclamadavarietat de repertori a
I’OSV. L’economia de treball
es va notar en un sentit expositiu de I’obra masexigent del
que semblaper al’orquestra.
El domini absolut (fraseig,
afinaciS, fiato i din~miques)
d’StephanDohr, solista de la
Filharmanica de Berlin, quedava arrodonit ambel bis de
Messiaenen que salts interv~l.lics, contrast de registres,
pian[ssims extrems ambperiIlosos glissandi eren masque
un cdmuld’efectes i exhibici5
tacnica escrita des de I’austeritat del segle XX. Senzillameritbrillant.
Constructor d’orquestres
En Mussorgskiles intencions,
el joc de colors i els di~legs
entre seccions es percebien
clars. Vfctor Pablo Parezas un
constructor d’orquestres que

deixa tan ben apuntades les
idees durant els assajos que
nomascal esperar-ne I’acom
pliment durant el concert.
Sap equilibri la fermesa amb
I’apassionament sense manIlevar personalitat.
Entre els details messignificatius cal destacarel fraseig
d’"EI veil castell", de difosa
malencolia i destacant passatges de les violes; la frondositat de les cordes en un
crescendo de gran orquestra
simf6nica bastit per una percussi6 marcadament
tr~gica a
"Bydlo"; els acords penetrants
i abismals de les "Catacumbes" i les proporcions quasi
brucknerianes per amplitud,
sonoritat plena i emocionant,
molt emocionant, de "La gran
porta de Kiev", que corroboraven queles visites del director
burgales a I’OSV extreuen el
millor d’aquesta orquestra a
diversos nivells: entrega absoluta i el resultat, memorable
i
fortament ovacionat ¯
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El Cor Infantil de l’Orfeó Català i Comediants
presenten la seva versió de l’òpera “Hansel i
Gretel” al Palau
Actualitzada el 16/06/2016 16:58

© Palau Música
Aquest diumenge, 19 de juny, (18 h) el Cor Infantil de l’Orfeó Català, amb
direcció escènica de Comediants, estrenarà al Palau de la Música Catalana una
versió d’Albert Romaní de l’òpera Hänsel i Gretel. L’obra original, del
compositor Engelbert Humperdinck, està basada en el reconegut conte homònim
dels germans Grimm. La creació que es veurà al Palau és una proposta adreçada a

http://criatures.ara.cat/blog/2016/06/16/el-cor-infantil-de-lorfeo-catala-i-comedia... 17/06/2016
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tots els públics en què s’integren llenguatges escènics com el cant, la dansa,
l’actuació, la recitació i la música.
Es tracta d’una proposta integral, ja que a l’element musical se n’afegeixen els
escènics i actorals, i suposa una oportunitat per als cantaires -alguns amb papers
solistes-, tot compartint escenari amb la soprano Margarida Codina Natividade.
És la segona temporada consecutiva que el Cor assumeix un repte d’aquestes
característiques. L’any passat ja va presentar l’espectacle My favorite things, amb
cançons de reconeguts musicals (direcció escènica de Dani Coma). “Va ser un èxit i
enguany el repte és més gran, ja que interpretem una òpera”, explica Glòria Coma,
que per a aquesta producció ha decidit convidar el director Josep Vila i Jover, titular
del Cor Infantil dels Amics de la Unió. “És molt positiu per als nens estar en
contacte amb altres directors. El nostre objectiu és que els cantaires siguin al més
versàtils i dúctils possible”, afegeix.
La versió de Hansel i Gretel que s’oferirà al Palau és l’adaptació en petit
format feta pel compositor Albert Romaní, que va morir recentment, a partir de la
versió catalana de Hansel i Gretel del poeta Joan Maragall (publicada l’any 1901
amb el títol de Ton i Guida). A aquests trets, s’hi afegeix l’element escènic de
Comediants, que col·labora per segona vegada amb el Cor Infantil després de
l’espectacle Contes cantats l’any 2010 i que destaca moments del conte que no
reflectia la partitura, tot donant més protagonisme a la bruixa. Comediants també ha
intervingut en el disseny dels decorats, i hi ha incorporat, entre d’altres, motius
gaudinians, com la caseta de Hansel i Gretel, inspirada en la casa del guardià del
Parc Güell, per a la qual Gaudí es va inspirar precisament en l’òpera Hansel i
Gretel oferta per primera vegada al Liceu el 1901.
El Cor Infantil forma part de l’Escola Coral de l’Orfeó Català i està integrat
per 55 cantaires d’entre 11 a 16 anys.
SEGUEIX-NOS
RSS
Facebook
Twitter
NEWSLETTER
Si voleu rebre totes les novetats del Punt de trobada ARA Criatures, amb l'actualitat de la
setmana i els millors blogs a la xarxa, subscriviu-vos a les newsletters registrant-vos com a
usuaris de l'Ara.cat.
With Google+ plugin by Geoff Janes
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Barcelona Clàssica: El millor de la setmana: la conjunció dels astres
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El millor de la setmana: la conjunció dels astres

Avui

Es mostren els

esdeveniments posteriors
al 17/6.
Cerca esdeveniments anteriors

La proximitat de l'estiu no només es nota
en els termòmetres, sinó també en
l'agenda musical. Les programacions
oficials de la temporada estan a punt
d'acabar i l'activitat va baixant el ritme.
Per exemple, l'agenda de Barcelona
Clàssica registrar 276 esdeveniments al
maig, mentre que al juny la xifra s'ha
reduït més d'un 15%, fins a 231, i això que
hem comptat individualment els 80
concerts del Festival Simfònic.
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divendres, 17 de de
juny
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Liceu XXI

19:00

Amor i desamor. Àries d'òpera i sars

19:30

Cor de Noies del Palau de la Música



Foto: Les Arts Florissants

Per això cal atribuir a la mala fortuna o una estranya conjunció astral el fet que tres dels concerts
més atractius de la setmana coincideixin el mateix dia i a la mateixa hora: dijous 16.
Trobarem a faltar aquesta densitat de programació a partir de la setmana que ve. Mentrestant,
seguim tenint on triar per fixar-nos en un concert per a cada dia (o en més d'un, si els astres
insisteixen).
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Barcelona Clàssica -…
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Dilluns, 13 de juny: El tenor Marc Sala ofereix una introducció a l'òpera La Bohème, que al Gran
Teatre del Liceu estrena el dissabte 18. Es tracta d'una conferència especial, on la soprano Serena
Sáenz cantarà en viu alguns fragments de l'obra. (Casa Orlandai, 4,14 €)
Dimarts, 14 de juny: L'estrella del dia és, sens dubte, el tenor Juan Diego Flórez, que torna de
nou a Barcelona (i van tres aquest any 2016, després de les funcions de Lucia di Lammermoor i del
recital al Palau de la Música). En aquesta ocasió, actua en el marc del Festival Jardins de Pedralbes,
amb un programa apte per a tots els públics, independentment del seu nivell operístic. La mala
notícia és que les entrades de 16 euros estan esgotades i el que queda va de 68 euros en endavant.

187 M'agrada

Segueix-nos a Twitter

Tweets by @BCNClasica



Barcelona Clàssica
@BCNClasica
Agenda: Cor de Noies

Dimecres, 15 de juny: La prestigiosa formació de música barroca Vespres d'Arnadí ha decidit
organitzar el seu primer festival de producció pròpia, que tindrà lloc a l'església de Sant Felip Neri.
En total, Vespres d'Arnadí ha programat una sèrie de quatre concerts durant juny i juliol. El primer
d'ells, aquest dimecres, ofereix un preu especial de 10 euros.
Dijous, 16 de juny: Alguna estranya conjunció astral planeja sobre aquest dia, que ha fet que
coincideixin diversos dels millors concerts del mes (i gairebé de la temporada). D'una banda, un dels
"grans" de la interpretació amb criteris històrics, William Christie, presenta la Missa en Si menor de
J.S. Bach (l'obra preferida de directors com John Eliot Gardiner o Josep Vila) amb la seva formació,
l'ensemble Les Arts Florissants (Palau de la Música, 15-80 €). D'altra banda, el pianista José
Menor, reclamat en alguns dels millors auditoris del món per celebrar l'Any Granados, presenta al
cicle Joan Manén, la seva versió de les Goyescas (Ateneu Barcelonès, 15 €). I, per si fos poc, l'OBC
inaugura el Festival Sónar 2016 amb l'estrena a Catalunya de Become Ocean, de John Luther Adams,
Premi Pulitzer de Música a 2014 i Premi Grammy 2015 a la millor composició contemporània
(L'Auditori, 20 € ).

Divendres, 17 de juny: El Cor de Noies de l'Orfeó Català actua per primer cop al Jardí dels
Tarongers de la Casa Bartomeu, amb un repertori format per obres de Toldrà, Schubert, Brahms i
Vaughan Williams, així com espirituals negres. L'entrada és lliure, però es demana una aportació
mínima de 7 euros pel manteniment de la Casa Bartomeu.
Dissabte 18 juny: El Gran Teatre del Liceu estrena La Bohème, una de les òperes veristes més
cèlebres del món, que es podrà veure fins al 8 de juliol amb una producció de Jonathan Miller que
porta l'acció al París dels anys 30 al segle XX. El decorat s'inspira en fotografies de l'època de Brassaï
i Cartier-Bresson (Gran Teatre del Liceu, 14 € -299 €).
Diumenge, 19 juny: El Cor Infantil de l'Orfeó Català estrena una versió de l'òpera Hänsel i Gretel,,
del compositor Engelbert Humperdinck, amb direcció escènica de Comediants. No només hi ha cant
a l'obra, sinó també dansa, actuació, recitació i música. L'any passat, el Cor ja va afrontar un projecte
similar amb My favorite things, a partir de cançons de musicals, però, aquesta temporada,
l'escenificació d'una òpera suposa un repte encara més gran (Palau de la Música Catalana, 12 €)

@Orfeo_Catala@JardiTarongers,
@liceu1837@ccgolferichs@MusicaPar
cs@BornCC i Cor Akan @lauditori
ow.ly/oXdV301aXOX
1h

Barcelona Clàssica
@BCNClasica
Avui al Turó Park a les 20h, homenatge
a Pau Casals @PauCasals_Fund
@BandaBarcelona ow.ly/v1Ku301iDdc
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El més llegit

Cor de Cambra Francesc
Valls: el cor professional que
només ofereix un concert a
l'any (i és aquest dissabte)

Assunto Nesse, director
gerent dels Amics de l'Òpera
de Sarrià: "Som un
laboratori d' òpera"

Vespres d’Arnadí inaugura a
Barcelona el seu primer
festival d’estiu de música
barroca
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