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Els escocesos Texas 
actuaran a Cadaqués
El Festival de Cadaqués acollirà l’únic con-
cert a l’Estat dels escocesos Texas. La banda 
liderada per Sharleen Spiteri serà cap de car-
tell de la 43a edició del festival, que tindrà lloc 
del 2 al 17 d’agost i constarà d’una vintena 
d’actuacions amb artistes com Jordi Savall, 
Blaumut i Barcelona Gospel Messengers.

Mor el compositor  
Tomàs Gil i Membrado
Tomàs Gil i Membrado, el compositor de sar-
danes més prolífic, va morir ahir als 99. Nas-
cut a Horta de Sant Joan el 20 d’abril del 1915, 
Gil i Membrado va començar a compondre 
sardanes el 1964, quan va entrar com a intèr-
pret de fiscorn a la Cobla Barcelona. El seu 
corpus artístic aplega més de 1.300 sardanes.

e cada dia

re una mostra del paviment d’una 
discoteca de Rotterdam que va fun-
cionar entre els anys 2008 i 2010 i 
que produïa 20 watts d’electricitat 
per ballarí. 

Dels passadissos, s’hi pot desco-
brir que van sorgir al segle XIV, que 
al segle XVIII van viure el seu apo-
geu com a mecanismes per organit-
zar la vida en presons i hospicis i que 
el seu paper institucional i de con-
trol es perllonga fins a l’actualitat. A 
l’edifici del Pentàgon n’hi ha 28,2 
quilòmetres, però està dissenyat 
perquè no es trigui més de set mi-
nuts per anar d’un vèrtex a un altre 
de l’edifici. Mussolini també es va 
prendre els passadissos a pit. El 
1982 es van descobrir tots els que 
s’havia fet construir sota la seva seu 
al Palazzo Venezia, a Roma. Per al-
guns fins i tot hi podia passar un cot-
xe. El dictador italià torna a aparèi-
xer en l’àmbit de les tribunes. A la 
del mateix palau va declarar la guer-
ra a França i al Regne Unit el 1940, 
cosa que el va convertir en un lloc 
vergonyós. El balcó va quedar tan-
cat durant dècades, fins al 2011.e

Sentiments 
Els elements 
d’arquitectura 
estan 
impregnats 
de diverses 
emocions

Una llei d’arquitectura 
que estimuli la qualitat

terpretació i Recerca de l’Arqui-
tectura de Catalunya per fomen-
tar i impulsar la qualitat arqui-
tectònica. Aquest nou centre po-
dria ser una pota, en sintonia 
amb la conselleria de Cultura, 
del futur Museu Nacional d’Ar-
quitectura i Urbanisme. Aques-
ta entitat se sumaria al Consell 
per a la Qualitat Arquitectònica, 
un òrgan consultiu format per 
arquitectes i experts que vetlla-
ran per fixar els criteris de quali-
tat. La llei de l’arquitectura for-
marà part, a més, del Codi del 
Paisatge, que incorporarà nous 
instruments legislatius per a 
l’urbanisme, el paisatge, el terri-
tori, la muntanya i la costa. 

La necessitat de redactar la 
llei de l’arquitectura sorgeix de 
l’obsoleta llei de política territo-
rial, redactada el 1983 i modifi-
cada en reiterades ocasions en 
els últims anys. El fet decisiu en 
la renovació de les polítiques 
territorials és que el panorama 
actual “ja no és expansiu”, se-
gons va dir el conseller, i que ai-
xò havia comportat l’entrada del 
sector en “la innacció”. “S’ha 
acabat l’època del consum de sòl, 
ara anirem a protegir un model 
de creixement basat en la com-
pacitat de les ciutats, en el sòl ur-
bà existent, que regenerarem i 
optimitzarem. S’ha de garantir 
la seva complexitat i també el 
dret a la ciutat”, va concloure el 
conseller.e

Santi Vila va viatjar ahir a Venècia després de visitar la L9. CÈLIA ATSET

S’aprovarà el 2015 i vol acabar amb  
“la dictadura del preu” dels concursos

La Generalitat aprovarà al desem-
bre l’avantprojecte de la llei de l’ar-
quitectura, impulsada per la direc-
ció general d’Ordenació del Territo-
ri i Urbanisme. Aquesta iniciativa es 
començarà a tramitar al Parlament 
en els primers mesos del 2015. El 
seu objectiu és respondre a les vicis-
situds que s’han produït en el sector 
arran de l’esclat de la crisi i que l’ha 
castigat severament, especialment 
perquè les administracions públi-
ques han deixat de ser clients actius. 
El principal cavall de batalla 
d’aquesta llei serà acabar amb “la 
dictadura del preu” en els concursos 
per adjudicar projectes arquitectò-
nics, va dir a l’ARA el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, 
i “incorporar-hi estímuls que pre-
miïn criteris de qualitat”, com la re-
lació amb l’entorn i la sostenibilitat. 
“Els principals articles de la llei ata-
caran com es confecciona un plec”. 
Fins ara l’arquitecte que presenta-
va el preu més baix guanyava el con-
curs i aquest fet anava en detriment 
de la qualitat arquitectònica. 

Un nou centre de recerca  
“És una llei llargament reivindica-
da pel sector dels arquitectes i els 
urbanistes” i que té el consens del 
sector, va subratllar Vila. El desen-
volupament de la nova llei també 
preveu la creació del Centre d’In-

VENÈCIA
A.R.T.

Un programa 
heterogeni tanca 
amb discreció el 
cicle Palau 100 

María Bayo PALAU DE LA MÚSICA 33 DE JUNY 

La frontera que separa 
l’eclecticisme de la dis-
persió és tan fina que, a 
vegades, es parla de pro-
grama variat quan el que 

es vol dir és programa heterogeni. La 
cloenda de Palau 100 volia unir al-
guns dels fils conductors de la tem-
porada, com la música del composi-
tor convidat, Ramon Humet; la pre-
sència d’una de les formacions de la 
casa, el Cor de Cambra del Palau, i un 
reclam estel·lar, María Bayo, tots so-
ta una batuta solvent, Víctor Pablo 
Pérez. A l’hora de la veritat, la suma 
va ser inferior a les parts. El breu 
fragment de Sky disc, una òpera ora-
tori que Humet va estrenar l’octubre 
passat a Halle, va ser més que sufi-
cient per incrementar les ganes que 
algú es decideixi a programar tota 
l’obra a casa nostra. Humet és una de 
les veus més suggestives del present 
panorama compositiu, com les Esce-
nes d’ocells refermaven, però la se-
va música necessita una orquestra 
de so menys gris que el de la Simfò-
nica de Navarra. Aquesta, tanma-
teix, no deuria ser la principal raó de 
la glacial indiferència del públic: en-
cara cal picar molta pedra en el camp 
de la música actual. 

Els Chants d’Auvergne de Cante-
loube han estat territori de predi-
lecció per a tota soprano lírica de 
pro que ha volgut submergir-se en 
la seva colorista fusió d’alè popular 
i sofisticació instrumental. La ma-
teixa Bayo té un bon enregistra-
ment amb Pérez, tot i que al Palau 
el director burgalès no es va preo-
cupar gaire d’equilibrar volums 
amb la soprano navarresa. Hi va ha-
ver espurneigs de gran classe al cos-
tat de moments d’emissió laborio-
sa d’una Bayo que no va acabar de 
trobar el to en peces com l’extàtic 
Baïlèro. Irregularitats semblants 
van afectar el seu pas pel Laudate 
Dominum, el fragment més cone-
gut dels Vesprae Solennes de Con-
fessore de Mozart. Tampoc va ser el 
moment més centrat del cor, poc 
esperonat per la lectura quadricu-
lada de Víctor Pablo Pérez. No cal 
recordar la inauguració del cicle 
per constatar que la cloenda de Pa-
lau 100 ha estat ben discreta.e
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