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80 anys: fem memòria
vui fa 80 anys. La societat espanyola va llevarse aquell 18 de juliol de
1936 amb la mateixa
normalitat amb què ho
hauria fet avui, amb les mateixes
il·lusions i rutines, encetant un dia
que no havia de ser diferent de
l’anterior. Aquella vida quotidiana
de milions de persones, però, va
veure’s estroncada de sobte per un
cop d’estat i una posterior guerra
que va canviar el seu present, va
modificar la història europea, i que
encara ara impacta en la nostra
consciència.
En ple segle XXI, la pau que vivim a casa nostra ens ha d’ajudar
a entendre, doncs, fins a quin punt
l’esclat d’aquell 18 de juliol va trasbalsar i arrabassar la trajectòria de
tantes persones. Amb aquella
guerra, no només es va abatre el
present de milions de ciutadans,
sinó que també es va arraconar el
seu futur i el de les properes generacions. I precisament per això,
perquè el seu record encara omple
de sentit els nostres actes, és vital
que avui, col·lectivament, els tinguem presents.
Cal tenir present que la Transició es va fer a partir d’un procés de
reforma iniciat des de la legalitat
institucional de la dictadura. Un
dels peatges que es va pagar per tenir un estat més democràtic va ser
l’oblit o la negació de preservar la
memòria de les persones i de les
entitats que van lluitar contra
aquell règim totalitari. L’oblit dels
protagonistes d’aquesta lluita. És
evident que encara continuem tenint un deute amb el passat. Un
dels dèficits més greus de la Transició va ser la institucionalització
de la desmemòria col·lectiva.
Ara és un bon moment per saldar
aquest deute. La història ens reclama aprofundir en la coneixença de
la nostra memòria per ajudar a
construir la societat catalana del
present i del futur: una societat de
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pau. Per això iniciem un projecte de
país que prendrà força aquest vespre al Palau de la Música, amb la inauguració de la commemoració
dels 80 anys de l’inici de la Guerra
Civil, que ha d’esdevenir un gest
massiu de memòria democràtica.
L’acte, que se celebra el mateix
dia en què es recorda el cop d’estat
contra la República, comptarà
amb la participació de les institucions i entitats del país, i també
amb la d’institucions franceses i
del cos diplomàtic d’aquells països
que van tenir una vinculació directa amb la guerra. Serà sobretot un
homenatge als testimonis que en
van patir les conseqüències en primera persona. S’enceta així un any
seguit d’exposicions, jornades, recitals, cursos i tota mena d’activitats que s’escamparan per Catalunya i per l’exterior.
La commemoració dels 80 anys,
tot i ser impulsada pel Govern, serà compartida en tot moment amb
l’administració local catalana,
amb les institucions de memòria
històrica, de foment de la pau i dels
drets humans, amb les universi-

Hem de donar eines als
més joves per reconèixer
els perills de les propostes
antidemocràtiques
i excloents que apareixen

tats i institucions acadèmiques, i
amb totes les entitats de la societat civil catalana que s’hi sentin
concernides. Volem fer memòria,
i ho volem fer col·lectivament.
Han passat 80 anys, sí, però la
guerra encara és viva. La guerra,
com a concepte genèric més enllà
de les nostres fronteres, no ha acabat. No només no ho ha fet en la
nostra memòria, sinó tampoc en la
quotidianitat de centenars de milers de persones que encara avui
pateixen les conseqüències de la
crueltat arreu del món o en fugen.
La guerra que nosaltres recordem
ara és la guerra que ells viuen avui.
Així doncs, en un món on encara trobem guerra, exilis, refugiats
i camps d’internament, i on sembla que els partits d’extrema dreta i xenòfobs adquireixen cert protagonisme, entenem que les polítiques de memòria democràtica
tenen una importància cabdal. Especialment, per donar eines als
més joves per reconèixer els perills de les propostes antidemocràtiques i excloents que periòdicament apareixen.
Per tant, hi ha molta feina a fer.
Una tasca que precisament volem
ajudar a fer més àgil amb aquesta
commemoració: d’una banda, el
merescut record i el reconeixement a les víctimes de la guerra; i
de l’altra, la posada al dia de polítiques de memòria que contribueixin fermament a la consolidació
d’una pau global i sense caducitat.
Catalunya és un país de pau i vol
continuar sent-ho. Les nostres
constants aportacions al diàleg i a
la fraternitat així ho demostren, i
la nostra voluntat de tenir una nova presència internacional que pugui aportar noves idees al debat així ho certifica. Ara, la millor manera de continuar mostrant aquesta
convicció és fent memòria i sent
solidaris. Memòria de tot el que
hem viscut i solidaris amb tots els
que ho viuen.
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colors durant els anys de l’escassetat, val la pena la lectura del llibre
La batalla de l’ou. De quan passàvem gana (1936-1939), de l’historiador Joan
de Déu Domènech, un retaule dels
tripijocs dels barcelonins per poder menjar alguna cosa. El títol, per
cert, al·ludeix a la campanya impulsada per la Generalitat, des del gener del 1937, per afrontar la carestia
d’ous amb la consigna: «Cada balcó,
un galliner». Herbes conilleres i farinetes. Fam, avidesa, voracitat, cassussa. D’aquell ball d’aranyes a l’estómac en va néixer Carpanta.
Quan ensopegar amb un nap mitjà podrit suposava un cop de sort,
¿qui perdia el son pel bestiari exòtic? Emili Pons explica a El Parc Zoològic de Barcelona (1992) que sovint
el camió d’aprovisionament del zoològic es presentava buit a destinació després de la inspecció al qual el
sotmetien les «patrulles de control».
Així va succeir el 19 de desembre de
1937, quan el vehicle, ple fins al capdament de queviures, tornava procedent d’Agramunt: a la Ciutadella

L’elefanta, estrella
llavors del zoo, va morir
durant la guerra el
12 d’agost de 1938
no van arribar ni les fulles del suposat nap.
No va ser fins al 1944 quan l’heroïna va tenir una successora, la Perla.
Però aquesta ja és una altra història
que algun dia explicarà el Barcelonejant. Només entre l’1 d’abril i el 4
de juliol de 1938, la falta de menjar
va acabar amb la vida de tres tristos
tigres, dos lleons, una lleona, un dromedari acabat de néixer i dues panteres negres. I de la pobra Júlia, sembla. El pitjor de la història és el que
em disposo a escriure ara, que preferiria estalviar-me: Domènech, l’historiador, diu que el cos de l’elefanta
va ser esquarterat i repartit entre les
carnisseries; a la del Poble-sec n’hi
va tocar una pota. La gana no té miraments ni escrúpols. H
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Barcelona
evoca el 80è
aniversari de
la guerra civil
El PErIÓDICo
BARCELONA

«Jo vull la pau, però no vull l’oblit»
és el vers de Màrius Torres que illustrarà, a partir de demà, 14
grans lones penjades de simbòlics edificis repartits entre els 10
districtes barcelonins amb motiu dels actes commemoratius de
l’inici de la guerra civil. «El programa és auster però carregat
de significat», assegura l’ajuntament en un comunicat.
No obstant, les commemoracions, organitzades pel comissionat de Programes de Memòria
de l’ajuntament, comencen avui
(19.30 hores) amb un acte poètic i musical, que es representarà simultàniament en 11 escenaris de diferents barris, entre ells
al Palau de la Música Catalana,
a Ciutat Vella, on es llegirà Oda a
Barcelona, escrita per Pere Quart
(Joan Oliver) a finals del 1936, en
honor de la Barcelona revolucionària, abans de la interpretació
de l’Oda a l’alegria, de Beethoven,
la peça que aquell 18 de juliol de
1936 Pau Casals havia de dirigir
en la inauguració de l’Olimpíada
Popular, que no va arribar a néixer amb motiu del conflicte.
CAMPAnYES / Les pancartes amb les

paraules de Torres seguiran a la
vista del públic fins al 29 d’aquest
mes acompanyades de la llegenda Barcelona in memoriam 19-071936 /19-07-2016. És una de les campanyes simbòliques empreses per
l’ajuntament amb la intenció
d’estendre als districtes un homenatge a les persones que van defensar la ciutat. Si la lletra és d’un
poeta, la imatge d’aquesta campanya és la icònica fotografia de
la miliciana Marina Ginestà, captada el 1936 pel fotògraf alemany
Hans Gutmann, a la terrassa del
desaparegut Hotel Colón de la
plaça de Catalunya. H
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De Alfonso va donar
informació falsa al
jutge sobre Mas i Pujol
INVESTIGACIÓ · Va
informar el magistrat
i el fiscal del cas Palau
sobre suposats comptes
a Suïssa

CDC · L’exdirector de
l’Oficina Antifrau també
va demanar que
s’escorcollés la seu
de Convergència

EUROPA-MÓN

Recep Tayyip Erdogan resa davant dels taüts d’un pare i un fill que van morir durant l’intent de cop d’estat ■ REUTERS

Purga massiva a Turquia
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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De Alfonso va demanar a un
jutge l’escorcoll a CDC
a El llavors director de l’Oficina Antifrau de Catalunya va aportar-li informació falsa sobre comptes a
Suïssa d’Artur Mas i de la família Pujol, el 2012 a El magistrat i el fiscal del cas Palau van descartar-ho

Agents de la Guàrdia Civil, registrant la seu de Convergència a Barcelona, l’agost de 2015, buscant comissions per ordre d’un jutge del Vendrell ■ JUANMA RAMOS

Mayte Piulachs
BARCELONA

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya no només va ser una font d’informació per a alts càrrecs
de la policia espanyola per
embrutir els líders del procés sobiranista, com va revelar el comissari José Manuel Villarejo en seu judicial. Daniel de Alfonso va
ser un peó actiu de l’operació Catalunya.
Destapades les clavagueres de l’Estat, a través
de l’enfrontament entre el
comissari Villarejo i el llavors cap d’Assumptes In-

terns de la Policía, Marcelino Martín Blas-Aranda,
ara s’ha sabut que De Alfonso hauria intentat que
el fiscal i el jutge del cas Palau ordenessin l’escorcoll
de la seu de Convergència
davant els dubtosos indicis que els seus líders cobraven comissions, segons fonts consultades
per aquest diari. Era la
precampanya de les eleccions catalanes del 2012,
després d’una Diada històrica. Ni el fiscal anticorrupció Emilio Sánchez
Ulled ni el magistrat Josep
Maria Pijuan no van caure
en el parany.

El director d’Antifrau,
nomenat el juliol del 2011,
anava acompanyat per un
càrrec de la policia estatal.
Tots dos aportaven al jutge una imatge d’un compte de Suïssa, des d’on suposadament el president
de la Generalitat, Artur
Mas, i la família Pujol cobraven comissions. No hi
havia prou indicis ni fonaments sobre la seva veracitat. Fins i tot, Pijuan va titllar De Alfonso de “mentider”. Mesos abans, l’estiu
del 2012, la Unitat de Delinqüència Econòmica i
Fiscal (Udef) de la policia
espanyola ja va concloure

La denúncia del PSC, a Esplugues
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Per ara, hi ha dues causes penals que podrien tirar endavant contra l’exdirector de
l’Oficina Antifrau de Catalunya per les seves polèmiques
converses amb el ministre de
l’Interior en funcions, Jorge
Fernández Díaz, el 2014, i difoses ara per Publico.es. La
fiscal en cap de Barcelona,
Ana Malgaldi, va ordenar divendres passat obrir diligències d’investigació per esbrinar si Daniel de Alfonso va
malversar fons públics encarregant investigacions de polí-

tics i familiars per ser afins a
la independència. Així ho va
demanar ERC en la denúncia,
que la fiscalia de l’Estat va remetre a la de Barcelona.
La segona denúncia és la
del PSC contra De Alfonso
per haver afirmat a TV3, que
eren els socialistes qui havien
filtrat les converses perquè
se’ls estava investigant per finançament irregular. Davant
la ubicació de TV3, és un jutjat d’Esplugues el competent
d’assumir la denúncia i aviat
resoldrà si l’admet a tràmit.

en el seu informe remès al
jutjat que Convergència
hauria obtingut comissions de Ferrovial a través
del Palau. El 2013, el fiscal
Sánchez Ulled ratificava
en el seu escrit d’acusació
“el pacte criminal” entre
CDC i Ferrovial per haver
desviat 6 milions al partit
dels 18 que s’han pogut demostrar que va endur-se el
president i lladre confés
del Palau, Fèlix Millet.
El fracàs de De Alfonso
no va fer desistir els caps
de l’operació Catalunya.
Dies després, el 29 d’octubre del 2012, el cap d’Afers
Interns, Marcelino Martín, es va fer portar per un
comissari al despatx del
fiscal Sánchez Ulled. Li
tornaven a col·locar l’informe fantasma del compte a Suïssa, i la petició d’escorcoll de CDC. Sánchez
Ulled els va enviar al jutge
del cas Palau.
Registre i Andorra
Frustrada la judicialització d’un cas contra Mas, El
Mundo va publicar l’informe apòcrif atribuït a la
Udef el novembre del
2012, enfangant les eleccions catalanes i qüestionant la professionalitat
del fiscal i el jutge del cas
Palau. Al desembre, el nou
responsable de la Udef, a
requeriment del jutge Pijuan, va negar l’autoria
d’aquell informe.
Les investigacions sense empara judicial van
continuar fins a fer diana.
En ser descoberts, l’estiu
del 2014, l’expresident
Jordi Pujol va confessar
que la seva família amagava una fortuna de vuit milions d’euros a Andorra. I
l’agost i l’octubre del 2015,
els fiscals anticorrupció
Fernando Bermejo i José
Grinda –directes de Madrid– van obtenir el permís d’un jutge del Vendrell
per registrar la seu de Convergència a Barcelona, a la
recerca de comissions, arran del cas destapat a
l’Ajuntament de Torredembarra amb Teyco. ■

L’Estat espanyol contra Catalunya, dia primer, minut zero
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sempre hi ha
un primer dia
per a tot.
També per fer
JORDI
el salt a l’indePANYELLA
pendentisme,
com va fer Artur Mas, el 12 de
setembre del 2012, l’endemà de
la gran manifestació que va omplir el centre de Barcelona de
milers de banderes estelades.

Les
claus

Des d’aquell moment, res ha
tornat a ser igual en la relació
entre l’Estat i Catalunya.
b L’aparent impassibilitat amb
què l’Estat va afrontar l’escalada del moviment independentista contrasta amb la frenètica
activitat soterrada d’agents secrets que, amb el temps, han
saltat a la llum per fabricar mu-
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Daniel De Alfonso en la seva
compareixença al Parlament ■ J.L

nició amb la qual dinamitar els
principals actius del procés.

Mas, que éra sens dubte la plaça
forta del sobiranisme.

b Talment com els miners que
van excavar sota les muralles de
la Barcelona del segle XVIII per
facilitar l’assalt de les tropes
borbòniques, Daniel de Alfonso
ja treballava aleshores d’amagat
d’acord amb policies d’alt rang
per dinamitar el projecte de

b El resultat de la feina del sapador De Alfonso es va materialitzar en plena campanya electoral del novembre del 2012
amb una bomba informativa
plena de mentides contra Mas i
també Pujol però que va tenir
un efecte devastador.
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L’americana perduda

MEMÒRIA · La Generalitat commemora avui els 80 anys de l’inici de la Guerra Civil amb un gran acte al Palau de la Música
que vol homenatjar les víctimes de tots els conflictes PETJA · Hi assistiran testimonis que van viure l’esclat de la guerra, com
Alfons Cànovas, que el juliol del 1936 havia de participar en l’assaig de l’Olimpíada Popular que s’havia de fer a Barcelona
1926), una dona que a finals del
1939 va formar part de l’última expedició d’infants republicans cap a
l’URSS, per escapar, precisament,
de la ferotgia dels bombardejos. Poc
podia imaginar, aleshores, totes les
penúries que, arran de l’esclat de la
Segona Guerra Mundial, hi hauria
de passar. Precisament aquest any,
Roser Rosés ha recollit la seva història, un periple carregat de girs insospitats i –amb la tornada a la Barcelona franquista, el 1947–, de silencis, en un llibre, Trenes tallades.
Record d’una “nena de Rússia”.
“El que es va perdre el 1939 va
ser molt, va ser tot, espero que fem
recompte i que ho recuperem”, comenta, esperançada amb la possible independència de Catalunya. La
Roser segueix amb el cor encongit
la crisi dels refugiats. “Malgrat les
circumstàncies, jo vaig ser molt ben
atesa, i ara veig que deixen morir la
gent sense més ni menys... És molt
inhumà”, assenyala. La Roser ha

Anna Ballbona
BARCELONA

E

l 18 de juliol del 1936 Alfons
Cànovas era, amb el seu germà, a l’estadi de Montjuïc, a
l’assaig de l’Olimpíada Popular que havien de començar a Barcelona l’endemà, com a resposta als
Jocs nazis que tindrien lloc a Berlín.
L’Alfons, que ara té 98 anys, recorda que aquell dia els van avisar a
corre-cuita que se suspenia l’assaig.
“Havíem d’assajar la desfilada que
havíem de fer, però l’assaig va quedar suprimit, vam baixar de l’estadi
a corre-cuita, hi havia molta alarma”, rememora. Tan ràpid va haver
de tornar cap a casa, a la Barceloneta, que es va descuidar la seva americana blava. El poder de la memòria per fixar els petits detalls –molt
significatius, d’altra banda– és fascinant: “Amb les presses recordo
que em vaig deixar l’única americana de mudar que tenia; estàvem tan
atabalats que me’n vaig oblidar; hi
vaig tornar al cap d’uns dies però ja
no la vaig recuperar.”
Aquell mateix dia hi havia un altre assaig preparatiu de l’Olimpíada
Popular que no s’arribaria a acabar
per culpa de l’esclat de la Guerra Civil: Pau Casals era al Palau de la Música, amb la seva orquestra, l’Orfeó
Gracienc i la soprano Conxita Badia: assajaven la Novena Simfonia
de Beethoven. A mig assaig, va entrar al Palau de la Música un emissari de la Generalitat que els va
anunciar la insurrecció militar contra la República que s’havia produït
al nord d’Àfrica. Aleshores no ho sabien, però era l’inici d’una crua
guerra que duraria tres anys i
aquell assaig quedaria interromput,
estroncat per sempre més.
Justament 80 anys després,
aquell assaig s’acabarà, en un acte
carregat de simbolisme que es farà
avui, a dos quarts de vuit del vespre,
al Palau de la Música. És la inauguració de l’ampli programa que la Generalitat dedica al 80 aniversari de
l’inici de la Guerra Civil. L’acte pren
com a fil conductor la figura del violoncel·lista Pau Casals i vol homenatjar totes les víctimes de la guerra i, al mateix temps, alçar un clam
a favor dels valors universals de
pau, justícia i reparació. L’actriu i
cantant Helena Miquel, juntament
amb els actors Toni Sevilla i Maria
Rodríguez, dirigiran l’acte, que tindrà referències a escriptors com ara
Pere Calders, George Orwell, Antonio Machado o Joan Sales, i tindrà

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

La commemoració al
Palau recordarà Pau Casals i
l’assaig musical estroncat
pel cop d’Estat de Franco
—————————————————————————————————————————————

Un bombardeig a Barcelona el març del 1937, al Poble Sec ■ PÉREZ DE ROZAS / ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT

L’obertura de
fosses. Diverses
entitats memorialistes han aprofitat
els 80 anys de la
guerra per tornar a
reclamar l’obertura
de les fosses comunes (373 a Catalunya) per poder
identificar 4.700
desapareguts, segons el cens oficial.
També reclamen
l’anul·lació dels
consells de guerra
de la dictadura
franquista.
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les actuacions musicals de l’Orfeó
Gracienc, la Coral Carmina, l’Orquestra Simfònica del Vallès i la
Companyia Elèctrica Dharma.
Hi seran presents alguns testimonis de l’època, com el mateix Alfons Cànovas, que té la impressió
que actes com aquest arriben “massa tard”. “M’agradaria que actes similars es fessin a les escoles, per als
infants”, reflexiona. “Es va perdent
bastant la consciència del que va
ser la guerra; molts en guardem mal
record i hem procurat que no es torni a repetir.” L’Alfons va anar com a
voluntari a la guerra, com els seus
dos germans. Els tres van sortir-ne
vius. “Hi vaig anar per esperit de llibertat, vaig veure que era una cosa

justa; a casa meva érem molt humils, i com que érem fills de treballadors, érem d’esquerra”, comenta.
El pare era de la CNT i el 19 de gener del 1938, quan era a l’hort que
tenia a tocar de les vies properes a
l’actual Museu d’Història de Catalunya, va ser víctima d’un bombardeig de l’aviació italiana. L’Alfons és
un dels signants de la querella –via
associació Altra Itàlia– contra l’estat italià pels bombardejos de la seva aviació feixista. “Demanem que,
com a mínim, s’excusin i demanin
perdó; no demanem venjança, perdono però no oblido, perquè seria
un mal fill si ho fes”, afirma.
Qui també serà al Palau de la Música serà Roser Rosés (Barcelona,

format part del Consell de Savis del
Museu d’Història de Catalunya, que
ha fet xerrades a escoles i instituts
per donar a conèixer la guerra i les
conseqüències que va tenir.
Han confirmat l’assistència al
Palau algunes autoritats franceses,
com ara el president de la regió
Llenguadoc-Rosselló-Midi-Pyrénées
i antic vicepresident del Parlament
Europeu, Gérard Onesta. Una presència plena de significat perquè
França va ser la destinació de molts
republicans, camí de l’exili.
Avui se succeiran els actes de record d’aquesta efemèride. El Memorial Democràtic, junt amb el Comitè
per la Commemoració pel 80è aniversari de les Olimpíades Populars,
han editat 1.000 cartells que reprodueixen els que anunciaven l’Olimpíada del 1936, i al final de l’acte del
Palau faran una enganxada de cartells. Hi participaran persones inscrites a aquella Olimpíada i ciclistes
del Club Clarion, de Londres, el més
antic del món. També avui es fa a la
Universitat de Barcelona, organitzada pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya i l’Observatori
Europeu de Memòries, una jornada
al voltant de com la ciutat va esclafar el cop, el 1936. ■
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Barcelona celebra por primera vez en
democracia el inicio de la Guerra Civil
«Queremos la paz, pero no el olvido», es el lema elegido por Colau para conmemorar el alzamiento
M. ESPANYOL - Barcelona

naria de los años de la guerra.
«Barcelona, esdevindràs, si vols, la
capital altiva, d’una pàtria novella
de rels velles, quasi feliç, penosament fecunda. Mestressa sobirana, sola en ton clos obert com una
rosa dels vents, als vents de mar,
de terra», reza una estrofa del poema. Tras esta lectura, se interpretará el célebre «Himno de la Alegría» de Beethoven. Además de en
el Palau de la Música, se podrá
vivir este recital en otros once
escenarios de la ciudad a la misma
hora. Mañana se desplegarán lo-

nas de gran tamaño en 14 edificios
o sedes municipales para recordar
la efeméride.
El primer teniente de alcalde,
Gerardo Pisarello, explicó que
para hoy y mañana hay actos en
todos los distritos. La intención del

EL PP VE «AMNESIA
SELECTIVA» EN EL
MANIFIESTO QUE HOY
SE LEERÁ EN TODOS
LOS DISTRITOS

Efe

Entre 1936 y 1975, año en que el
general Franco exhaló su último
suspiro, el 18 de julio era Fiesta
Nacional. El régimen conmemoraba «la iniciación del glorioso
alzamiento nacional». Cuarenta y
un años después, Barcelona, curiosamente con el gobierno más
de izquierdas desde la restauración de la Democracia, conmemorará el aniversario del inicio de
la Guerra Civil. «Queremos la paz,
pero no el olvido», es el lema que

ha elegido el gobierno de Ada
Colau para celebrar el 80 aniversario del golpe militar.
El gobierno municipal ha preparado actos en toda la ciudad y
una declaración institucional que
se colgará en 520 columnas de
publicidad. Arrancarán esta tarde
a las 19.30 horas con un acto
institucional en el Palau de la Música, que incluye un recital poético
y musical en el que se leerá el «Oda
a Barcelona» que Joan Oliver Pere
Quart dedicó a la esperanza y la
valentía de la Barcelona revolucio-

Ayuntamiento es «recordar los
hechos del 18 y 19 de julio de 1936,
cuando se produjo el alzamiento
contra la legalidad republicana y
recordar también los hechos que
se desencadenaron, como el surgimiento de movimientos populares y feministas que demostraron que se podía gestionar la ciudad de otra manera».
La imagen de la conmemoración es la fotografía de la joven
miliciana, periodista y traductora,
Maria Ginestà, hecha por Hans
Gutmann el 21 de julio de 1936.
También se conmemorará la
Olimpiada Popular, contrapropuesta republicana a los JJ. OO. del
Berlín de Hitler.
Pese a que el Ayuntamiento
quiere honrar a «todos los muertos
sin distinción», desde el PP, Alberto Fernández ve «amnesia selectiva y no memoria histórica en el
manifiesto que se leerán hoy en
todos los distritos».

Efe

Cartel para
conmemorar
de la Guerra
Civil con la
imagen de
Marina Ginestà
Imagen de la Olimpiada Popular que celebraron los republicano como contrapropuesta a los JJ. OO:

BREVES
UN INCENDIO QUEMA
DOS HECTÁREAS DE
VEGETACIÓN EN MARGALEF

MUERE UN NIÑO DE 4 AÑOS
EN UN ACCIDENTE DE
TRÁFICO EN CONSTANTÍ

LA POLICÍA INTERPONE
11 DENUNCIAS POR
PROSTITUCIÓN EN LLORET

DOS VÍCTIMAS DE TRÁFICO
CREAN UNA NUEVA SEÑAL
CONTRA LOS ATROPELLOS

l incendio que quemaba ayer cerca
E
del pantano de Margalef (Tarragona), afectó dos hectáreas de vegetación

n niño de cuatro años murió en el
U
Hospital Joan XXIII de Tarragona a
consecuencia de las heridas que sufrió

res camellos que vendían marihuaT
na fueron detenidos en Lloret de
Mar, en un dispositivo policial contra la

n empresario que sobrevivió a dos
U
accidentes y un cirujano pediatra
que perdió a un amigo guardia civil en

forestal que pertenecen al Parc Natural
de la Serra de Montsant, informaron los
Bomberos de la Generalitat. El perímetro en llamas «prácticamente no aumenta», a última hora de ayer, pero se
desplazaron hasta el área una treintena
de dotaciones terrestres –entre ellas una
ambulancia– y doce medios aéreos: dos
helicópteros de comandamiento, siete
bombarderos y cuatro aviones de vigilancia y ataque, informaron las mismas
fuentes de los Bomberos.

ayer en un accidente de tráfico ocurrido
en Constantí (Tarragona), en el que su
madre, que conducía el vehículo, y su
hermano resultaron heridos de gravedad. El siniestro se produjo a consecuencia de una salida de la carretera del
coche el sábado en el kilómetro 7,5 de
la carretera TV–7211, en el término municipal de Constantí, en dirección a
Reus. A consecuencia del accidente, el
vehículo volcó y sus tres ocupantes resultaron heridos, y el pequeño murió.

prostitución y los hurtos a turistas relacionados con ella que comportó asimismo la tramitación de once denuncias
administrativas. La Policía Autonómica
informó de que efectivos de ese cuerpo,
de la Policía Local de Lloret y de la Policía Nacional llevaron a cabo el día 14 la
denominada «Operación Marlés» de
vigilancia y control en la zona de ocio
nocturno de esa población. La operación, que se realiza cada año, hizo especial hincapié en la prostitución.

un atropello crearon una nueva señal de
tráfico para evitar atropellos que está
siendo evaluada por la Dirección General de Tráfico para incorporarla a las
carreteras españolas. La nueva señal,
denominada PF (Protección Funcional), es una placa rectangular de color
rojo y blanco con dibujos reflectantes
en forma de flecha que se adhiere a la
puerta del vehículo cuando está parado.
El tamaño del indicador permite guardarlo en la guantera del vehículo.
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Interior creó la ‘policía política’ en 2012
con 70 agentes de la lucha contra ETA
La secreta ‘Brigada de Análisis y Revisión de Casos’ podría desaparecer ya
La BARC, creada por
el ex director adjunto
del cuerpo, Eugenio
Pino, va descontrolada
desde hace unos meses

Una buena parte de sus
miembros, ya jubilados o
a punto de hacerlo, está
tras los casos turbios que
han saltado a los medios

M. SÁIZ-PARDO Colpisa. Madrid

ver con la investigación de policías
corruptos, sino con la reapertura
de casos a punto de prescribir y habría tenido que encajarse en el organigrama de la Policía Judicial.
No fue así, explican responsables policiales, porque solo con la
adscripción a Asuntos Internos se
podía garantizar el blindaje, su
composición, personal y estructura. El catálogo de puestos de trabajo de todas las brigadas de Asuntos
Internos, como también ocurre
con el Centro Nacional de Inteli-

Ha recibido multitud de nombres,
entre ellos ‘policía política’, ‘policía
patriótica’, ‘policía antiindependentista’, ‘cloacas del Estado’, ‘fontaneros del CNP’, ‘el pequeño CNI’
o, incluso ‘la CIA de Cosidó’, quizás
el nombre más desafortunado
porque el director general de la
Policía jamás ha podido (o ha querido) controlar este grupo, que
desde hace meses está absolutamente descontrolado, y que fue
creado por el recién jubilado director adjunto operativo del cuerpo, Eugenio Pino, con la aquiescencia del Ministerio del Interior.
Su nombre oficial, sin embargo,
es otro y no da pistas sobre su cometido. La mayor parte está o ha
estado adscrita o relacionada directa o indirectamente con la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). "Aunque ni mucho
menos todos los agentes de la
BARC se dedican a asuntos turbios", reconocen diversas fuentes
de la seguridad del Estado.
La BARC es tan misteriosa que
nada o casi nada ha trascendido de
ella. La versión oficial del Ministerio es que esta brigada responde a
su nombre y tiene como propósito
exclusivo el de reabrir casos que
están a punto de prescribir, como
los casi 500 homicidios sin autor
conocido en España. Interior
mantiene que esta brigada no tiene la más mínima orientación política y que su único objetivo es el
de los casos sin resolver de gran
impacto social, como el de Marta
del Castillo.

Bajo Asuntos Internos
Pero Colpisa ha logrado contactar
con agentes que han trabajado en
esta brigada y con otro grupo de
funcionarios, cercanos a la actual
cúpula del cuerpo, y que conocen
su verdadero funcionamiento. Nació en la primavera de 2012, solo
unos meses después de la llegada
del PP al poder. Para comenzar, se
destinaron 70 agentes de los servicios de Información de la Policía,
que hasta entonces se habían dedicado a la lucha contra ETA. No
hubo concurso público. Todos fueron nombramientos de libre designación con tentadoras mejoras
salariales.
Eso fue entonces, porque su actual plantilla es, como todo lo referido a la BARC, una incógnita, ya
que desde el primer momento el
Ministerio del Interior la hizo depender de la Unidad de Asuntos
Internos (AAII). Ahí se presenta la
primera incongruencia que revela
su carácter irregular ya que la
BARC pasó a estar bajo la tutela de
AAII a pesar de que sobre el papel
esta brigada nada iba a tener que

gencia (CNI), es secreto. El paraguas de AAII permitió soslayar los
concursos de méritos y la publicidad de su plantilla. Ni un solo dato
público sobre su presupuesto.
La BARC pasó a estar dirigida
por el que entonces era uno de los
hombres de más confianza de Pino, el jefe de Asuntos Internos,
Marcelino Martín-Blas, hoy fuera
de ese departamento. Martín-Blas
es ahora el jefe de una de las facciones de las guerras de comisarios.
Se ha convertido en el mayor enemigo de la cúpula más próxima al
PP del cuerpo y sus enfrentamientos con el polémico comisario de
Asuntos Especiales, José Manuel
Villarejo, han dejado de ser un
asunto de puertas adentro.
La mayoría de los comisarios,
inspectores jefes y altos cargos de

Interior que han aparecido en las
últimas semanas relacionados
con esa guerra en la Policía, aireada por las filtraciones de las conversaciones entre el ministro Fernández y el ya exjefe de la Oficina
Antifraude de Cataluña, Daniel de
Alfonso, se movieron en la BARC.
Según coinciden las fuentes
consultadas, de esa camarilla, hoy
dividida y a punto de desaparecer
porque muchos de sus componentes están jubilados o a punto de hacerlo, surgieron los ya conocidos
informes apócrifos y turbios casos
que saltaron a los medios de comunicación conocidos después
como operación Cataluña. Por
ejemplo, el intento de involucrar a
Artur Mas con cuentas en el extranjero; las presiones a la Fiscalía
para que registrara la sede de Con-

vèrgencia por el caso Palau; las investigaciones extrajudiciales sobre la agencia de detectives Método 3; las escuchas ilegales en el caso
pequeño
Nicolás;
las
irregularidades en las pesquisas
del caso Gao Ping; el denominado
informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) para involucrar
a Podemos en un caso de financiación irregular; las conspiraciones
sobre el ático de Ignacio González;
las investigaciones sobre la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell; la falsa cuenta en Suiza del
exalcalde de Barcelona Xavier
Trías… o incluso el caso Faisán, el
del chivatazo a ETA, donde agentes de Asuntos Internos reabrieron las investigaciones para intentar, sin éxito, involucrar a la anterior cúpula socialista de Interior.

De izda. a dcha, el comisario Eugenio Pino, el director de la Policía, Ignacio Cosidó; y el ministro Fernández Díaz, en una comparecencia conjunta. REUTERS

Los papeles más comprometedores de la BARC
Dos documentos
revelan la extrañeza
de esta brigada,
que tiene órdenes
de secretismo absoluto
M. S. P. Colpisa. Madrid

La Brigada de Análisis y Revisión
de Casos (BARC), a diferencia del
resto de unidades de la Policía,
apenas genera documentos oficiales y públicos. Todo es secreto,
a pesar de que la reapertura de ca-
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sos sin resolver no tendría que tener un marchamo reservado. En
los últimos años solo dos papeles
relacionados con la BARC han
visto la luz, y los dos textos lo que
hacen es remarcar lo extraño de
esta brigada.
El primero fue obra del propio
Eugenio Pino, ex número dos del
cuerpo, en mayo de 2015 y ordenaba a las unidades de todo el
cuerpo que debían colaborar con
la BARC en reabrir investigaciones, pero todo debía estar bajo la
"dirección, coordinación y supervisión" de él mismo, según la or-

den interna. Los datos solo debían entregarse por "conducto directo", solo “a través de la Unidad
de Asuntos Internos" y "sin comunicaciones a órganos intermediarios". O sea, saltándose las jerarquías de la institución.
El segundo es igualmente inquietante. Está fechado el 11 de
noviembre de 2014, y es la convocatoria para un puesto de Asuntos Internos, pero con un perfil
que nada tenía que ver con la investigación de policías ‘podridos’.
AAII buscaba policías con estudios y especializados en investi-

gación de corrupción política. El
llamamiento era para funcionarios con "conocimientos o experiencia en la investigación" de
"delincuencia económica y fiscal"
y "blanqueo de capitales". Y con
una habilidad muy especial, "conocimiento de idiomas", especialmente si eran de las "lenguas cooficiales de España". Un requisito
que, según las fuentes consultadas, es totalmente baladí para investigar a policías bajo sospecha
porque en el cuerpo "prácticamente nadie" habla en otra lengua que no sea castellano.
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Barcelona
commemora
la Guerra Civil
a L’Ajuntament programa demà actes poeticomusicals als
deu districtes a Amb el lema ‘Jo vull la pau però no l’oblit’,

el consistori vol homenatjar el bàndol republicà
Ivan Vila
BARCELONA

Com ja va fer a l’abril amb
el 85è aniversari de la Segona República, l’Ajuntament de Barcelona té programats un seguit d’actes
entre demà i demà passat
per commemorar el 80è
aniversari de l’inici de la
Guerra Civil. El consistori
vol recordar l’aixecament
militar i també els moviments revolucionaris que
com a reacció hi va haver a
Barcelona, que, en paraules del primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello,
“van mostrar també que hi
havia formes diferents de
gestionar la vida quotidiana i l’economia, i de participar
políticament”.
“Aquests són valors amb
els quals aquest govern
continua plenament compromès”, va concloure.
L’Ajuntament té programats per demà a dos
quarts de vuit del vespre
actes simultanis en cadascun dels 10 districtes de la
ciutat, que també es faran
coincidir amb l’acte institucional que la Generalitat
organitza al Palau de la
Música Catalana. Als districtes es llegirà Oda a Barcelona, el poema de Pere
Quart dedicat a la Barcelona revolucionària, i des-

prés s’interpretarà l’Oda a
l’alegria, el quart moviment de la novena de Beethoven, el que Pau Casals
anava a assajar el 18 de juliol del 1936 amb vista a un
concert que feia l’endemà
quan el van avisar de l’esclat de la guerra.
La commemoració inclourà també el desplegament de 14 lones en diferents edificis municipals
que inclouran la icònica fotogràfica que de la miliciana Marina Ginestà va fer
Hans Gutmann i, com a lema, un vers d’un poema de
Màrius Torres: Jo vull la
pau –però no vull l’oblit.
Les lones estaran penjades
del 19 al 29 de juliol.
Aquest mateix vers obre la
declaració del govern municipal sobre la commemoració, que es penjarà en
520 columnes publicitàries.
El paquet d’iniciatives
es completa amb un record
de la frustrada Olimpíada
Popular, que l’estiu del
1936 s’havia de celebrar a
Barcelona. També el dia
19, es desplegarà una instal·lació fotogràfica sobre
aquest esdeveniment a la
part alta de l’avinguda del
Portal de l’Àngel i s’inaugurarà una exposició del mateix tema a l’Estadi Lluís
Companys de Montjuïc. ■

Una nena, ferida greu
en ser atropellada
Redacció
BARCELONA

Una nena de dos anys va
resultar ahir ferida greu
després de ser atropellada
per un vehicle a Barcelona. Els fets es van produir
poc després de dos quarts
de dotze del migdia davant
del número 115 del carrer
de Sant Adrià, davant d’un
dels accessos a la parada
de metro de Bon Pastor.

La nena anava acompanyada de la seva mare en el
moment en què va tenir
lloc l’atropellament. Dues
unitats
del
Sistema
d’Emergències Mèdiques
s’hi van desplaçar per
atendre la ferida, que presentava un traumatisme
cranioencefàlic i una contusió toràcica. La nena ha
estat ingressada a la unitat maternoinfantil del
Vall d’Hebron. ■
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Per la política al diner

E

n aquests moments de perplexitat que ens ha tocat viure, hi ha,
enmig de les incerteses, algunes
coses que semblen indiscutibles. Per
exemple, que José María Aznar ha quedat totalment desprestigiat, principalment per la seva actuació en la reunió
de les Açores amb Tony Blair i Bush on,
tal com s’ha demostrat, els participants van manipular els fets per beneir
una intervenció bèl·lica justificada
amb mentides interessades que no
s’ajusten a la realitat. Toni Blair ja ha
reconegut l’evidència i s’ha excusat per
haver justificat una guerra que no tenia cap justificació. Per molt menys
d’això, és a dir, per una simple crítica a
les seves discutibles activitats de negocis privats amb el seu soci i amic íntim,
Miguel Blesa, company d’oposicions
conjuntes a inspector tributari (tots
dos a Valladolid), veïns de replà a la mateixa escala, l’Aznar, ja situat al PP, em
va presentar una querella pagada per la
Fundació FAES, reserva doctrinal del
PP i entitat més subvencionada de tot
Espanya.

tenia una societat amb AGAG el gendre
d’Aznar. Un noi molt espavilat, pel que
es veu, atès que cobra 100 milions d’euros a l’any per dirigir unes curses de
cotxes elèctrics que patrocina el senyor Flavio Briatore, titular d’una discoteca de Sardenya, on organitzen orgies de polítics molt fotografiats.
EN FI, TOT UN CÚMUL DE VIRTUTS que ador-

nen la societat de l’organitzador d’orgies íntim dels Aznar. En resum, que a
part de la llista d’invitacions a la boda
de la filla estem, doncs, parlant d’una
família que, a part dels negocis amb criminals de guerra, assassins i proxenetes col·locats en negocis aparentment
esportius, té entre els fills bones col·lo-

COM A EVOCACIÓ I COM A IMATGE inesbor-

AIXÍ, GRATIS ‘ET AMORE’, SENSE desembos-

sar ni una pesseta pròpia, em va forçar
a pagar la meva defensa i, a continuació, gratis per a ell, va retirar la querella
però ja m’havia costat la broma un milió de les antigues pessetes. Ja veuen
fins a quin punt pot arribar la cobdícia,
i la incompareixença després d’haver
causat el mal. Tanmateix, el moment
culminant de l’actuació d’aquesta parella va ser la designació de Blesa com a
president de Caja Madrid, i després la
transformació de l’entitat en Bankia,
un dels escàndols més greus de la història financera del país amb embarcacions recreatives, biquinis, mansió de
jardins i piscines a Miami per rebre-hi
convidats. Per tant, la critica a Aznar
estava ben justificada, igual que els
seus negocis amb el sanguinari terrorista i assassí Muamar el Gaddafi, que

cacions en forma d’inversió, com ara el
fons Cerberus britànic, que, com a
principal presència al mercat espanyol, té el mèrit inqüestionable d’haver
aconseguit l’exclusiva del govern espanyol per a la liquidació d’habitatges de
propietat oficial. Vaja, que a l’entorn
d’Aznar, en el terreny públic i en el privat, no hi ha un pam de net i que la família en bloc s’ha dedicat a l’afany de lucre en maniobres de negocis amb auspici, impulsats i duts a terme a través
de la directa intervenció del govern, de
la FAES, del PP i de tot l’etcètera que
comporta la manipulació del poder el
servei d’uns interessos particulars il·legals per als governants i repugnants
pels procediments utilitzats.

“
A l’entorn
d’Aznar, en el

terreny públic i en el
privat no hi ha un
pam de net i la
família en bloc s’ha
dedicat a l’afany de
lucre en relació amb
el poder
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rable, sempre guardaré a la memòria
una nit en què, en tornar a la meva modesta caseta de Fornells –Menorca (on
passo les vacances d’estiu des de fa mes
de 40 anys)– em va aturar un policia
per identificar-me i, en dir-li que anava
allà al costat, a casa meva, es va excusar explicant-me que Aznar i la senyora
Botella estaven sopant a la terrassa
contínua. Vaig fer un cop d’ull suficient
per veure a la terrassa d’en Millet l’home que va prostituir el Palau de la Música i el va convertir en una màquina de
recaptar diners i comissions en part
destinats al PP (obres de l’arquitecte
Tusquets, que també participava del
sopar), als socialistes per facilitar el
projecte d’hotel al costat del Palau i un
simbòlic donatiu a una Fundació convergent. Allà, a Menorca, va néixer la
vicepresidència de FAES Catalunya
per al líder de l’Orfeó Català. I es va fer
palesa la forma d’actuar d’aquell lamentable personatge que va tenir accés a la presidència d’un país que no es
mereixia tanta corrupció visible dels
poders públics. Reitero, doncs, el que
vaig dir i que el temps ha tornat a demostrar.
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CITESde la setmana
M,sica

Teatre
tal~, Ivette Nadal.
FESTIVAL
PORTA
FERRADA,
23/VII, 22 HORES.
DE38 A a,8 £

L’EURO$OUL
ARRIBA
ALGREC.
MylesSanko6s
conegutcorn the lovechild of soul music, el
fill natural del soul. Arab nom6sun disc,
Forever Dreaming, aquest ghan~s instal.lat a la GranBretanyas’ha convertit en
una refer~ncia ineludible del soul actual i
actua al teatre Grec.
TEATRE
GREC.17/VlI. 22 HORES.
15 A 2S C

ELSALT
D’ALA.NI.
Aquestaexcorista de DamonAlbarn i d’AndreaBocelli vola en solitarL Pot. La seva veu, que ha estat comparada ambla de grans dives corn Billie
Holliday o Dee DeeBridgewater, visita el
Jamboree, que celebra el seu concert nilmero 24.800.
JAMBOREE.
AVUI, 21.30 HORE5.22 ~ EN TAClUILLA,18 ~

PIANO
ALGUITAR.
Per tancar el Guitar Festi- ALWEB
val, el piano de LudovicoEinaudi oferir/~
el seu filtim disc, Elements,que va sortir el RIHANNA,
Aquesta setmana hi ha mains2015i en el qua] combinaarab el seu mes- tream. Per als aficionats ales celebrities,
tratge habitual piano, corda i maquillatge Rihanna presenta AntiWorld Tour.
electr6nic.
PALAUSANTJORDI.21/VII, 21.30 HORES.
DE51 A 249 ~
AUDITORIDEL FORUM.
DILLUNS28/VII, 21 HORES.a8 A

UNANIT lIMBMANOLO.
ManoloGarcla ja ds
un classic del rock espanyol.El 23 de juliol
actua a Sant Feliu de Guixols precedit
d’unade les veus originals del rock en ca-

SAMTA
GUn’ARRA.
Santana 6s "el g~itarrista". Actuael dia 23 a CapRoig, on presenta
SantanaIV, el seu flltim disc, presentat a
l’abril. Ha venut rods de 90 milions de discos i t6 una desena de premis Grammy.
FESTIVAL
DECAP
ROIG.
23/VII.22HORES

JUSTO BARRANCO

amb una categoria determinada, l~s
MDLSX,una proposta multidisciplin~ria
TORNA
CU~RA
SEGURA.
Un dels ~xits de la de la companyiaitaliana Motusque barretemporada, el mon61egConillet, de Marta ja realitat i ficci6.
Gal~in i protagonitzat per Clara Segura, MERE-AT
DE LESFLORS.20121/VII
torna per mostrar els pensaments d’una
dona a qui no li surten els nflmeros ambel DOTZE
ANYS
DEGIRA.Mflsica, poesia i virtutemps. Unadona al limit. I tot un festival
osisme s’uneixen a Circus Klezmer, el
interpretatiu.
muntatge de tire contemporani catalh
m6svist al m6n.Despr6sde 12 anys de giTEATREROME&DEL19/VII AL S/VIII
ra, el muntatged’Adri~inSchvarzstein insMOLT
MI~S’RHUM’.Rhum, l’homenatge al pirat en l’alegre mfisica jueva centreeuropallasso Joan Montany~s,Monti, va acon- pea i en Chagall s’acomiadaal Grec.
seguir tal 6xit que ara arriba Rhumia, la TEATRE
GREC.
21/VII
segona part d’aquesta bil%qa clownesca
dirigida per Marti Torras i en qu~ el raftLAPATERNITAT,
OFICIDIF|CIL.Unpolitic dessic, clowni artista plastic MauroPaganini cobreix a internet que la seva filla fa coses
pren el relleu de GuillemAlb~.
que preferiria no saber. Ell es pensavaque
TEATRE
LLIURE.DEL20 AL 2a/Vll
la seva educaci6 modernaera la bona. Ara
descobrir~la realitat a El bonpare, una coANDROGINS
I MONSTRES.
Un 6sser androgin m6dia inquietant de David Plana amb
es pregunta en escena per les barreres en- Lluis Soler, Teresa Vallicrosa, Georgina
tre els g~neres i mostra comla societat
Latre i Jaume Madaula.
considera monstres els que no encaixen TEATRE
BORRAS.
DEL
21AL31/VII

PIATONOV
FESTIVAL
GREC.TEATRE
LLIURE

Entre la programaci6
del Festival Grec
d’aquesta setmanadestaca el Platonovdel
director flamenc Luk
Perceval, que ha condensat l’obra mestra de
joventut de Txdkhoven
poc m6sd’horai mitja.
Per Perceval, Platonov
6s la malenconia. Nou
actors i un pianista
transmetentota la intensitat d’uns personatges al caire de l’abisme,
que no poden expressar
el que els devoraper
dins i sotsobrenen la
trag~diadel silenci. El
director ha fet que
aquesta obra sobre
l’amori els seus limits
comenciabans del suicidi dd protagonista per
mostrarun viatge per la
sevahistbria, les opcions
queha pres, la seva
insatisfacci6 perp4tua,
atrapat en l’amor per
diverses dones.

PHILE
DEPREZ

Hist6ria

CP,ssicai dansa

ACTE
PO~IIC
I MUSICAL
DemUrdilluns, a les
19.30 hores hi haur/~ un concert al Palau
de la Mfisica per rememorar el concert
que Pau Casals no va poder fer corn a
obertura de l’Olimpiada Popular del 36,
organitzat pel MemorialDemocrhtic i la
Generalitat. Simulthniament, l’Ajuntament de Barcelona ha progTamat en onze
escenaris diferents, distribuits per tota la
ciutat, la interpretaci6 de l’Odaa l’alegria,
de Beethoven, per part diferents quartets
i orquestres.
L’acte comengarh ales
19.30 h arab la lectura del poemaOda a
Barcelona, de Joan Oliver.
AVUI, DILLUNB,
A LEG19,30 H. PALAU
DELA MO$1CA
I ESCENARISD’ONZEDISTRICTES
DE BARCELONA.

PRO
OLIMP~ADA.
Una instaHaci6 fotogrfifica, obra de l’artista Ricard Martinez, que
reprodueix a midareal la caseta que havia
d’acollir els atletes de l’OlimpladaPopuInv o~ do~nloo’nrh

n] PnrtM do l’~ne~ol
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A

m4ses podran visitar dues exposicions referides a aquest esdeveniment, una a la
seu de CC.OO.a la Via Laietana, i una altra
a l’estadi Lluis Companys,a chrrec de la
Fundaci6 Alternativa i Open Camp.

JUSTO BARRANCO

DIA 19. ALES17 H. AV. PORTAL
DE L’ANGEL

TONKOOPMAN,
A BACHCELONA.
Ton Koopmantorna al festival Bachcelona.E1 clavecinista i organista l’inaugura ambel prestigi6s barlton holand6s Klaus Mertens.
Ser&un concert de format especial: quatre
instruments en escena (dos clavic6mbals,
un orgue i un pianoforte) convidaran
recdrrer la mflsica del XVIII Handel,
Bach, Haydn i Mozart amb totes les seves textures sonores i la riquesa tlmbrica
UI DANSA
DELMI~SENU.~.La companyiaMar dels instruments d’~poca.
Gdmezestrena al Grec Asi en la tierra co- L’AUDITORI.
21/Vli
mo en el cielo, un muntatge de dansa arab
molt d’humor. Perqu6, qu6 passaria si
ELCOR
JOVE
I ELS’CARMINA
BURANA’.
E1 Cor
l’eternitat los una c6pia ampliadade la vi- Jove de l’Orfe6 Catal~ interpreta Carmina
da que ja portem actualment? I si aix6 no Burana, uns c~ntics profans del segle XIII
s’acaba mai? I si despr6s de la mort hem que Carl Orffva immortalitzar arab la sede fer-nos les mateixes preguntes i supor- va mflsica.

FOTOGRI~FICA
IC(~NICA.
L’Ajuntamentcol.locar~ 14 lones de grans dimensions a direrents edificis de Barcelona amb el text
"Barcelona in membriam 19.07.1936 19.07.2016", i un vers de M~rius Torres
escrit el 1942:"Jo vull la pau, per6 no vull
l’oblit". Aquesteslones tenen corn a protagonista la jove miliciana MarinaGinest~t i
Coloma, fotografiada per Hans Gutmann
(Juan Guzmtin)el 21 de juliol del 1936,
arab Barcelona de fons. Tamb4es coHocaran 520 columnes publicit/tries
amb
una declaraci6 que recorda els fets de fa
80 anys, lamenta totes les morts sense
distinci6 i honra els qui van defensar la
ciutat.

LAFLAUTA
M~GICA,
ENCARA
MI~SM~,GICA.
Una
de les grans 6peres de Mozart, la fantSstica i atapgida de simbolismes Laflauta magica, arriba al Liceu en una versid de la
Komische Oper de Berlin que fa quat,re
anys que viatja i triomfa per tot el m6n.Es
una versi6 ambdirecci6 esc6nica de Barrie Koskyi SuzanneAndrade on l’escenografia es basa en prodigioses projeccions
animades que confereixen al muntatge
una est6tica de peHicula de cinema mut.
GRAN
TEATRE
DEL
LICEU.
DEL
18At28/VII

manera perp6tua? L’exist6ncia 6s una
bromainfinita? La resposta es pot trobar
al Mercatde les Flors.
MERCAT
DEkESFLORS.
21122/VII
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ELIANNE
ROS
Barcelona
18 de juliol del 1936. Palau de la
Mfisica Catalana. Pau Casals dirigeix la seva orquestra i l’Orfed
Gracienc. Interpreten, sense pfiblic, l’61tim movimentde la Novena de Beethoven mentre als carrers s’aixequen les barricades.
L’inici de la guerra civil espanyola
obliga a suspendre el concert
d’obermra de les Olimplada Popular previst per a l’endemh.
18 de juliol de12016.Palau de la
Mfisica Catalana. L’Orfe6 Gracienc entona les mateixes notes de
l’Himnede l’alegria ambel pati de
butaques atapffit mentre Siria es
dessagna desprds de m6s de cinc
anys de guerra civil.
Uns4,8 milions de refugiats sirians esperen que Europa els
allargui lamh, aliens al concert
arab qub, demh,arrenquen els acres de commemoracid dels 80
anysde l’inici de la batalla fratricida en qu6 es van perdre m6s de
200.000 vides i 450.000 persones
van marxara l’exili. Tot i que simbblicament hi seran presents.
"Volem fer membria coHectivament.Hanpassat 80 anys, perbles
guerres no s’han acabat. Milions
de persones pateixen avui el que
es va patir aqui", va recordar el
conseller d’Afers Exteriors, Raiil
Romeva, a la presentacid d’un
programa de "dimensi6 internacional".
L’acte del Palau tamb6ret tribut a PauCasals i a uns mfisics el
coratge dels quals en moments
extremament diflcils
continua
sent una llig6 moral. Aquel118de
juliol del 1936es va feral Palau
l’filtim assaig per al concert
d’obertura de l’Olimplada Popular de Barcelona, esdeveniment
esportiu d’oposicid als docs Ollmpics de Hitler a Berlin, que havia
de tenir lloc el 19 al Teatre Grecde
Montjuic. Casals va estar a punt
de no arribar-hi. Segonsexplica a
les seves membriesel llavors director de l’Orfed Gracienc, Joma
Balcells, al mat/va rebre una trucada queli anunciava que l’assaig Pau Casalsdlrigint la seva orquestraal Palaude la Mfisica el 1934
quedava suspbs perqu6 el mestre
no es podia desplagar des de Sant
Salvador el barri marltim del
Vendrdl on tenia casa seva- a
causa de la pres6ncia d’elements
armats a la carretera. Els trens
tampoc no funcionaven. A1 cap de
poca estona, li van comunicarque
Casals anava cap a Barcelona.
"Llavors, corn yampoder, ho vam
comunicar als orfeonistes, malgcat que no sablem com evolucionarien les coses. No hi van anar
tots, per6 sl una bonapart", escriu
Balcells. Segonsla versi6 del director, el conseller de Cultura de
la Generalitat, VenturaGassol, va
set qui ho va anunciar: "Les forces
del Marrocs’han altar i tot 6s molt
greu (...), per rant, hemdecidit suprimir l’assaig i la sessi6 del Teatre Grec". Ales biografies de Casals a c/~rrec d’AlbertG. Kahni dosep M. Corredor se cita un
eraissari de la Generalitat. Casals
recorda a Kahn que, cinc anys
abans, havia dirigit laNovenasimfonia a Montjuic per celebrar la
proclamacidde la Repfiblica i que
ho havia de tornar a fer en una cerimbnia oficial titulada Celebraci6 EL REPORTATGE
per lapau al m6n. La g~erra ho va
truncar tot. "No oblidar6 mai
aquell dia", diu Casals.
Aquest ds el seu relat commovedot: "Quanel cor estava a punt de
pujar a l’escenari un homeva entrar corrent a la sala. Emva donar
un sobre i, sense respiraci6, emva
dir: ’~;s d~l ministre Gassol.S’eshorn iln nlrnmonfn In chlt~t

E1 concert
m6s
llarg de la hist6ria
moment
a l’altre’. (...) Enveu alta
vaig llegir el missatgea l’orquestra i al cor i vaig dir: ’Estimats
amics, no sd quan tornarem a estar
junts. Cornun addu de cada un als
altres, podem
tocar el final?’. I van
contestar: ’Si, toquemel final!’
L’orquestra va tocar i el cor va
cantar corn no ho havia let mai.
Les ll~grimes no em deixaven
veure les notes. M’acomiadava
dels meusamics, eren corn la meva familia".
Per a la c6lebre solista Conxita
Badia, seria la seva filtima interpretaci6 abans de la g~lerra. E1
mestre descriu a Corredor els
seus sentiments mentre el cor entonava "tots els homes es juren
germansallh on estens les teves
suaus ales": "Quin contrast! Nosaltres cantSveml’hinme immortal
a la germandatmentre als carrers
de Barcelona -i altres ciutats- es
preparava una lluita fratricida,
que havia de sumir en el dol cente-

El 18 dejuliol &
1936PauCasals
assajala ’Novena’
de Beethoven
al
Palauper obrir
l’Olimpiada
Popular.El
concert toma
80 anysdesprds
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nyoles". I afegeix: "Aquella nit,
quan tornava amb cotxe a Sant
Salvador, ambl’angoixa davant la
tragbdia imminent,vaig fer la promesa de dirigir la Novenaa Barcelona i Madrid tan aviat comressorgls la conc6rdia". Nova poder
tornar mai. "Casals no es va recuperar mai, la g~aerra va fer que se
n’ands en orris el projecte de quedar-se al seu pals dirigint l’orquestra que va fundar mnbl’ajuda
de mecenesprivats", destaca la directora del Museu Pau Casals,
N6ria Ballester.
Vuit d+cadesm~stard, els versos de Schiller tornaran a sonar al
Palau de la Mfisica fa deu anys,
amb motiu del 70~ aniversari, es
van entonar al Teatre Grec- en record d’aquelltrist assaig que, d’alguna manera, s’ha convertit en el
concert m~sllarg de la hist6ria. Si
en l’acte d’obertura de l’Olimplada Popularhi havia prevista la retransmissi6 a tot el mdnd’un missatge de pau, traduit a set idiomes,
en el de dem~s’incorpora al programa la Canf6 del somni, composta per Jaume Pahissa a PArgentina i dedicada als expatriats.
Es va interpretar per primera vegada el 1942 a BuenosAires, durant els primers Jocs Florals de
l’exili. Per primeravegadaes cantarh a Catalunya. E1 manuscrit va
caure en l’oblit fins que la filla de
Pahissa ho va fer arribar a un
alumne de l’actual director de
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"Aquest tambd ds un homenatge ales persones que van mantenir el movimentcoral malgrat la
repressi6. La seu social de l’Orfe6
va ser presa per la Falangei l’arxiu, destruit i venut, per6 al cap
d’un any va tornar a tenir 160 cantaires", subratlla Vallvd. El director tamb~ho viu corn un acre que
"connecta la histbria" arab el dramaactual dels refugiats.
Abansde marxara l’exili, el genet del i939, Casals en va acollir
uns quants a Sant Salvador. E1 seu
flltim concert a Espanyava tenir
lloc el 19 d’ocmbrede11938,quan
les forces nacionals s’acostaven a
Barcelona. Casals va fer un concert al Liceu per a la Societat
d’Ajuda Infantil. Va set l’flltim
que va dirigir a Espanya.Ala seva
biografia sobre el mestre, Robert
Baldock explica: "Durant un assaig hi va haver un atac aeri i els
mflsics van hayer de buscar empara precipitadmnent. Quanva acabar, Casals va agafar el violoncel i
va comen~:ar una suite de Bach
fins que els mflsics van estar a
punt per continuar".
En aquellmateix concert Casals
va llanq ar un missatge premonitori al mdn: "No cometeuel crim de
deixar que assassinin la Repfiblica. Si permeteuque Hitler gaanyi
a Espanya,sereu les pr6ximesvlctimes de la seva bogeria. La guerra
s’estendrfi per tot Europa, pel
mdnsencer.Veniuaajudarelnostro nohlo" ¯
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EDITORIALS

Els temesdel dia

CULTURA
EL REPOR.TATGI

El fracfis del cop d’Estat a Turquia i la necessitat que Espanya
disposi d’un Governestable.
P,~GINA
28
OPINIO

Ttlnels i cultura

SUMARI
INTERNACIONAL
Raons d’un frac/~s
EdwardLuttwak, especialista
en estratbgia militar, analitza le:
ranns del fracas del cop d’Estat
de l’exbrcit contra el Govern
~lrc. P,~GINA
13
POLiTICA
Units pel despatx
Marta Pascal i David Bonveh~
no s6n amics intims, no surten ~
sopar arab les seves parelles ni
comparteixen temps lliure;
perb el treball en el Parlament
els va unit per liderar el nou
Partit DembcrataCatal/c PM.. 2c

Carme Riera aborda en aquest
article el poc pes que ha tingut
la cultura en la recent campanya electoral. "L’acc6sa la cultura no 6s una prioritat per als
ciutadans, corn ho va ser en
altres temps. Basra pensar en
l’obstinaci6 que va tenir la Repfiblica per la cultura o en Finter~s que despertava des de
finals del segle XIXfins a la
segona meitat del XXentre la
classe obrera i l’esquerra tenirhi acc6s, ambla convicci6 que la
cultura els faria m~slliures,
millors i els donaria una m6s
~tmplia visi6 del m6n".P~61NA
2~

ELVEL
I ELSEU
$1GNIFICAT
Les filles dels emigrants
musulmansque van arribar
als norantaja van a la universitat. Tenenentre 18 i 25
anys. Algunes sdn musulmanes. Elvel pot ser un obstacle
per trobar feina. P,~GINA
44

TENDJ:NCIES

ELGROC
D’INDURAIN
Miguel Induraln va g~anyar
cinc Tours consecutius,
Aquesta6s la hist6ria del dia
que va ser llder per primera
vegada. PhGINA
67

Respectarla difer6ncia
Madrid6s l’flltima comunitat de
l’Estat espanyola obligar les
escoles a impartir conting~ts
sobre les diferents identitats
sexuals. P~,r;INA
41
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ELCONCERT
MIESLLARG
La GuerraCivil va obligar a
suspendre el concert d’obertufa de les Olimpiades Populars dirigit per PanCasals.
Era la Novena de Beethoven.
80 anys despr6s torna al Palau de la Mfisica. P~GINA
58

La GuerraCivil
80 anys despr6s del conflicte
que va sumir a Espanyaen la
tragbdia emcrgeixen nombrosos
estudis analffics, que no ideolbgics, que intenten donar respostes a molts interrogants pendents. Es tracta d’investigacions
que s’alimenten de documents
nous. P~,GINA
50
ESPORTS

Molta mala sort
Radiografia de l’absurda caiguda aolb bicicleta de1 campi6en
triafl6 Javier G6mezNoya que
liva ocasionar el trencament del
braG ili impedir~de lluit~r per
l’or a Rio. Els mergesel van
operar dijous i estar& de baixa
durant un mes. PhGINA
68
ECONOMIA

E1ill6 s/~nior
En la prbxima dbcada els m6s
grans de 65 anys duplicaran els
seus despla~aments internacionals. Ells podran permetre’s
viatges lla6s llargs i c6modesa
preus m6s elevats. Aquest tipus
de client demanadiversid, per6
en un entorn segur i ambatenci6 sanitaria. PhGINA
73
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JordiBast~

Setmana
47: Lesnotkies d’aquestsdie:
saltendijousi divendres:
Fran,cai
Turquia.Atemptat
a Ni,cai el fallit cop
Id’Estata Turquia.I la r~diotornaa
agafarel protagonisrne.Encaraque
sigui dernatinadai decopi volta

DILLUNS

Antonio Dial, el Magro Pop
L’Antonio
torna al programa.
Vacol’laborararab nosaltresfent
unacosatan impossible
cornmhgiaper la r&dio.Perbesclar,
aquestpaiods moltboi hova aconseg’uir.Undia, ToniClapdsila
cap de m/~rquetingde RAC1,Emma
Martinez,emvan
conv6ncer per anar-loa veureal teatre. Nous menteixo,
il’Antonioho
pot verificar: he vist Lagranilusidn (ambla d’aquestdiumenge)
catorzevegades.Si, catorze.I hi tornar6,perqu6
avuili ha fetal
Toniuntruc de cartes davantdels meusnassosi encaraestic
buscantla trampapertot arreu. EnClapds,quefa de la simplicitat un enormevalor emdiu: "Noentencaquestamaniaqueteniu
de descobrirels trucs, a mim’importa
un rave".Tdra6. Corn
voleuquedescobreixiels trucs del magrodsvist d’Europa?
DIMARTS

Myles Sanko, cantant
Depare de Ghana,de marede Franqai ell nascut a Londres.
Aquestcollage ha format musicalmentuna de les veus mds
potents quehe sentit en els Mtimsanys. La de MylesSanko.
Li tinc unafecte especial.E1queva fer per al nostreprog~camael 24 de desembrepassat no ho oblidaremmai. Cadamati
de la vig~’lia de Nadalemetem
un especial des del Palaude la
Mhsicaarab els oients de RAC1.
Mylesva agafar un avi6 el 23
a la nit des de Londresi es va plantar a Barcelona,va cantarel
24abansde les deudel matl i ales 12pujavaa unaltre avi6de
tornadaa casa sevaper passarla festa en familia. Uncrac.
tornat a Catalunya.Actuaaquestdivendresa l’Estartit i diumengeal teatre Grec. Imprescindible.Feu-mecas.
DIMECRES

5]al"ta Pascal, diputada al Parlanlent
Arribasola. Senseningfi de premsa.Deuser una de les dones rods importantsde la polltica catalana.~;s unade les
(probables) encarregadesde (re)fundar Converg~ncia.
S’asseu davantVicentSanchis,XavierFina, ,laumeBarberfi i
GonzaloBernardos.La Martaho rematatot. El seu to de veu
emrecordaal de la llder de la CUP,AnnaGabriel. Tdel
mbbilenc6sa sobrede la taula i va observantles notes que,
molt de tam en tant, li envia alg6 d’un grup de WhatsApp.
Allargo la miradad’unamaneramassacuriosa. Potser la
mevamiopiaarriba a veurecorn es diu el grup d’unade les
futures liders del PDC.Hoaconsegueixo.Es diu Portaveu
team. Nooblidemque MartaPascal va set portaveu de CDC.
DIJOUS

.

r’

Phillipe Pradal, alcalde de N ~a
LarMio.Sempre
la rfidio. Dinsde l’estudi arabJoanMariaPou
comencem
un especial de matinMa
quan intffim que el cami6
de Nisaes converteixen un noumalsondel terrorisme.Larfidio
nodormmai. I no td maison. Mai.Normes
bksiquesde la rfidio:
ni dormni td son. Aquestmatl hemdormitpocperb hi ha molta
informaci6.E1eol.lega XaviSalaaconsegueix
posar-nosal tel6fort l’alcaldede Nisa.Rebounwatsapde l’imprescindible
Jordi
Bosch(sobretotd6na-liel condol),missatgequecoincideixarab
el quem’escriua mfiGlbriaSerra. Quanhofaig en nomdels
catalans,la calmada
i agrffidarespostade PhillipePradalrep
ll’~grimesd’emoci6d’ErnestFolchiMbertGimeno.Tal com
sona.Pradalens confessa,a mds,quetd ascend6ncia
catalana.
DIVENDRES

Lluis 31. Hurtado, corresponsal
Pens~vem
que, corn ds habitual, el programas’acabaria ales
dotze del migdia. Hi acaba, per6 comen~a
un nou especial a
les onzede la nit: copd’estat a Turquia.Ni~aja quedalluny
en el temps.L’actuaci6militar ens fa preveureunanit llarga.
Comper art de mhgiala redacci6 d’informatiuses multiplica, apareixent6cnics pertot arreu i la producci6treu tel6funsvdsa saberd’on.I, al mig,la for~:adels corresponsals.
Lluls Hurtado,a Istanbul, n’ds un exemple.Ens demana
calmaales onzea XaviBund6i a mi. I passadesles duesde
la matinada,arabsoroll de trets i crits a la plasa Taksim
l’hi
exigimara nosaltres. Descarregueu
el podcast i escolteu qu6
6s ser un corresponsal.Ser al carrer. El lloc del periodisme.
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El Festival
Castillo de
Aínsa vive
una jornada
muy animada
Página 57

Mezquida
y Gonzalo
del Val Trío
animarán
Monzón
Página 58
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Marco Mezquida y Gonzalo del Val
Trío animarán la noche monzonera
La Nave de la Azucarera acogerá hoy, a las 22 horas, la doble propuesta de jazz
JESÚS MORENO
HUESCA.- La tercera jornada del

Festival de Jazz de Monzón está
dedicada al mejor jazz hecho en
nuestro país. Los dos proyectos
seleccionados no son necesariamente los dos mejores (tremendo tener que decidirse) pero sin
ninguna duda deben de estar
en cualquier top ten. Y en cierta manera también es la noche
Mezquida, pues, este joven pianista, será su hilo conductor ya
que le podrá escuchar a solo y
como miembro del Gonzalo de
Val. Un lujo de cita, a partir de
las diez de la noche, en la Nave
Azucarera.
Nacido en Mahón, de madre
altoaragonesa, el pianista Marco
Mezquida es, sin ninguna duda,
uno de los nombres con mayor
proyección de la escena nacional. Uno de los músicos que tienen más abarrotada su agenda.
Solicitado para formar parte de
multitud de proyectos (MAP, Cirera & Tres Tambors, Guillermo
McGuill, Guilla Valle…. ¡porque
todos quieren tocar con él!), lidera su propio trío, mantiene algunas colaboraciones de dúos
(Celeste Alias, Pablo Selnik, Félix Rossi o Manel Fortia) amén
de su trabajo a solo. El solo de
piano, tal como se presentará,

Marco Mezquida. J.M.

Gonzalo del Val. J.M.

abriendo la noche, es el formato que le ha encumbrado. Un
pianismo que busca voz propia
partiendo de su adorado Keith
Jarrett. Un, tan elegante como
profundo, trabajo que ha quedado documentado en magníficos
discos como La hora fértil y Live
in Terrassa. Un solo que el año
pasado sonó, nada más y nada
menos, que en el Palau de La Música, que los pasados miércoles

y jueves ha sonado en Montreux
(Suiza) en la final del Parmigiani
Montreux Jazz Piano Solo Competition, y que dentro de unos
días sonará en el María Eugenia
de San Sebastián (¡vaya bombonera!) dentro de su programación del Festival de Jazz.
La segunda propuesta de la noche es el Gonzalo del Val Trío. El
batería de Miranda de Ebro, lidera uno de los tríos más con-

crítica musical

Fresquita estaba
la noche
MC Latin Jazz Project actuó
en la plaza Mayor de Monzón
J. MORENO
MONZÓN.- En anteriores ediciones del Monzón Jazz

Festival, la jornada de inauguración estuvo amenazada por una tormenta que, afortunadamente, no
llegó. El pasado jueves la amenaza era el frío, pero
de nuevo
y afortunadamente,
la sangre no llegó al
PALAU
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MUSICA CATALANA

sistentes y conjuntados del jazz
peninsular. Un trío que al poco
de formarse, con Marco Mezquida al piano y David Mengual al
contrabajo, publicaría un aclamado disco, Three Generations,
un trabajo cuyo título hacía referencia a la diferencia generacional de sus integrantes y mostraba
un alto grado de interacción y
entendimiento que ha quedado
casi empequeñecido por el segundo Koine, que aparecido hace tan sólo unos meses y que,
seguro, va a estar entre lo mejor
del año.
Del Val, al que en el ultimo año
se le ha podido ver por el Alto
Aragón con diversas formaciones, además de con su trío (De
Diego Trío o Mikel Andueza), es
un solicitado batería que ha ido
confirmando las buenas impresiones que dio, ya, con su primer
disco, Seis cuentos musicales, y
con su homenaje a la música de
Stewe Swallow. Y este trío en la
mejor confirmación.
Junto a Del Val y Mezquida, el
tercer miembro de la formación
es todo un veterano (el mayor del
trío generacional) el contrabajista David Mengual, músico con
amplia producción discográfica
a su nombre en todo tipo de formatos. La bisagra perfecta entre
el piano y la batería.
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ERC demana que s’anul·li
el pla de l’hotel del Palau

Amb el suport:

16 Julio, 2016

Dipòsit legal: B20.249-1976

107 CM² - 10%
CONTRAPORTADA
EsÁREA:
demana
la nul·litat de SECCIÓN:
la sentència
i
informes sobre el risc del trasllat

marítim per la pressió policial, indica que o les casualiarcelona va
PAÍS:
España
tats tenen una potència
extraordinària
o el govern de FRECUENCIA: Diario
orbó és un
PÁGINAS:
25
O.J.D.: 23138
Colau ha optat finalment per la pressió constant per fer
ió que la que
impossible l’activitat TARIFA:
del top 1477
manta
atinatge de
€ a les zones més E.G.M.: 131000
cèntriques de la ciutat.
Res
a
dir,
però
desplaçar els SECCIÓN: CIUDADES
ciutat on feia
ÁREA: 193 CM² - 18%
problemes no és cap solució per a les persones obligamanters, des16 Julio, 2016
des a malviure de la venda il·legal.
línia del front

ERC vol que s’anul·li
el pla urbanístic de
l’hotel del Palau
a La mesura, la va

aprovar el ple de
l’Ajuntament el 2010,
però mai s’ha aplicat

Ivan Vila
BARCELONA

metres quadrats ■ ANDREU PUIG

adors
ràpida
manters

quin a la Barceloneta
a, que és provisional

El grup d’ERC a Barcelona
presentarà en el pròxim
ple una moció que insta a
revertir la requalificació
urbanística que es va fer
per possibilitar la construcció de l’hotel del Palau
de la Música. La marxa enrere, el ple ja la va aprovar
per unanimitat el juny del
2010 i, sis anys després,
encara no s’ha aplicat.
L’hotel era un projecte
impulsat per l’expresident
i saquejador confés del Palau, Fèlix Millet, i que l’empresa Olivia Hotels havia
de construir en uns terrenys adquirits a l’entitat.
L’esclat del cas Millet va posar sota sospita tota la tramitació del pla, que va acabar als tribunals. L’estiu
del 2010, l’endemà de l’in-

nez, de l’associació de veïns de la Barceloneta. L’entitat forma part de la plataforma, la qual –segons
Martínez– mantenia converses amb els responsables del port per proposar
que entitats del barri fessin activitats culturals en
aquesta zona o que s’hi organitzessin activitats per
als infants. “El dispositiu
no ha tingut res d’això en
PALAU DE LA
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compte,
malgrat
que a El trànsit es tallarà

El líder d’ERC a Barcelona,
Alfred Bosch ■

grés –efímer– de Millet i el
seu còmplice Jordi Montull
a la presó pel cas Palau, el
ple va aprovar, a instància
d’ERC, tirar enrere les requalificacions i crear una
comissió d’investigació sobre aquesta qüestió. La comissió va resultar estèril i
la reversió urbanística mai
s’ha completat; a més, la
via judicial es va tancar al
juny amb la sentència del
Suprem que refermava
l’absolució de l’antiga cúpula municipal d’Urbanisme i també exonerava Millet i Montull. ■

Doble tall a la C-31 el
dia 19 d’agost contra
el preu del peatge
Segur de Calafell. El moviment veïnal i polític vol

EL PUNT AVUI
DISSABTE,
16 DE JULIOL DEL 2016
16 Julio,
2016
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Un miler de cantaires en el
34è Festival Internacional
de Música de Cantonigròs
a Avui actuen els cors mixtos i els grups internacionals de dansa, i demà ho
faran els cors infantils a L’Off Festival porta les corals fora de L’Atlàntida
Anna Aguilar
VIC

El 34è Festival Internacional de Música de Cantonigròs a Vic, que per cinquè
any es fa a L’Atlàntida,
ahir va arrencar amb les
primeres competicions
dels cors mixtos (fins a 40
cantaires) i dels cors femenins (fins a 36 veus). Avui
és el torn de les actuacions
dels cors mixtos de música popular i dels grups internacionals de dansa, i
demà –últim dia del festival– estarà dedicat només
als cors infantils. En total
es concediran fins a
10.000 euros en metàl·lic
en premis, a més a més de
trofeus, i hi passaran
1.050 participants.
En aquesta edició –dedicada a Àngel Colomer i
del Romero (director artístic del festival entre el
1983 i el 2001) i commemorativa del 125è aniversari de la fundació de l’Orfeó Català– hi haurà cantaires de vint països, amb
les absències de Veneçuela i Turquia, però amb la
participació de Montenegro per primera vegada.
Especial relleu està agafant l’Off Festival, en què
els cantaires surten de
L’Atlàntida per portar la
música a diferents places i
centres residencials o hospitalaris de Vic i comarca,
com les actuacions que
ORFEO CATALA

Els Castel
de les Tres B

Actuació d’Ars Nova-Coral DA UFMG (Belo Horizonte, Brasil), ahir al migdia ■ A.A.

La xifra
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països diferents participen
en la 34a edició del Festival
Internacional de Música de
Cantonigròs a Vic

avui a les cinc hi haurà a
l’hospital Sant Jaume de
Manlleu o a l’hospital de la
Santa Creu de Vic. Encara
que el festival ha arrelat a
Vic, no ha perdut l’esperit
inicial d’implicar-hi tot

La xifra

—————————————————————————————————

33

persones voluntàries fan de
guies i acompanyants durant
els dies del festival als grups
de cantaires

Osona, com ho demostra
que veïns de poblacions
com per exemple Manlleu,
Centelles, Roda de Ter,
Vic, Cantonigròs i Santa
Maria d’Oló aquest any
continuen allotjant a casa

seva alguns dels cantaires
com en les primeres edicions, tot i que ara la majoria
pernocten en hotels, albergs i residències com
ara el Seminari. El que sí
que s’ha anat professionalitzant ha sigut l’organització. Aquest any hi ha 33
guies com Francesc Vallès, de Valls, que durant el
festival s’ofereixen voluntàriament a acompanyar
els grups “perquè se sentin
acollits a casa nostra i no
tinguin cap problema”, explicava ahir, ja que molts
procedeixen de països de
l’est d’Europa. ■
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L’filtim

de Converg

ncia

JAUNT
BORRAS,
VETER4
CONSELLER
NACIONAL
DECDC,E5 QUEDAR,4
AL CAPDAVANT
DELPARTIT
PERCUSTODIAR
LAMINIMA
ESTRUCTURA
QUEE5 MANTINDR,4
ACTIVA
NOM
-5 ENL’,45PECTE
JURI’DIC
SILVIAHINOJOSA
Barcelona
"Jo dic que vaig ajudar a aixecar
la persiana i ara ajudark a baixarla", fa bromaJacint Borr~ts. Als
seus 83 anys, aquest veter~t conseller nacional de Converg~ncia
Democr/~tica de Catalunya, cofundadordel partit fa 41 anys, ks
l’encarregat de conduir-lo al desballestament. Borr~s ser~ nomenat formalment dissabte vinent
president de Converg~ncia i tk
l’encS, rrec de custodiar la minima
estructura de la formaci6 que es
mantindrfi activa nomksen el pla
juridic i durant un tempsindeterminat. Traspassada tota la representaci6i el pes politic al nouPartit Dem6crata Catal~t, la vella
CDCqueda en estat de letargia
per raons t}cniques blocs dectorals, subvencions i fins que es
resolgui el front judicial, les possibles responsabilitats civils en el
cas Palau. "Creiem que set5 durant dos anys, per6 havent-hi judicis pel lnig ks dificil precisarho. I jo, ho he de dir, encara no
sdc conscient de la magnitud de
la trag~dia", assegnara Borrhs. A1
capdavant de CDCl’acompanyaran Caries del Pozo, coma responsable de finances, i Roser
Oldndriz, que serh la defensora
del militant. "Aquest tercet som
els que hem de portar aquesta
nau abon port", subratlla. Tindran la doble milit~tncia, ja s’han
donat d’alta en el nou partit, i
aquesta situacid es mantindrb,
fins a la dissolucid total de Converg~ncia.
Borrfis explica que va rebre
l’encfirrec del mateix Artur Mas,
la setmana passada. "Emva agafar per sorpresa, per6 li vaig dir
que acceptava, encara que volia
anar a dir-l’hi al president Pujol’,
explica. Amicpersonal de l’expresident de la Generalitat, va visitar Jordi Pujol al seu despatx
del carter Calabria de Barcelona.
"Emva dir que endavant, que estiguks tranquil, que tot ks correctei que celebrava que m’ho haguessin dit a mi, a ell li sap greu
que s’acabi CDC,a mi tamb&., aix6 del canvi de nora m’ha afectat,
en el sentit que a mi ja m’estava
bk ser convergent", subratlla.
Jacint Borr~ts, antic comercial
al sector del t~xtil, va formarpart
del grup que va fundar Converg~ncia a Montserrat el 17 de novembre del 1974, en una reuni6
clandestina aprofitant la celebracid de175~aniversari del FCBarcelona al santuari. "Vmnvoler
passar inadvertits entre la gentada que hi havia aquell dia. Defet,
est~tvemreunits, en l’acte solemne de la fundacid, i des de dins
sentlem fora els crits de Barga,
Barga", recorda.
En aquella ~poca BorrSs era directiu del Barga B; el va presidir
en dues etapes diferents, la primera entre el 1972 i el 1976, amb
Agustl Montal, i la segona del
2003 al 2010, arab Joan Laporta.
f2one{~eclar cam nnc£ del futhnl

base blaugrana,la politica i el futbol, Converg~nciai el Barga, han
estat dues de les seves passions,
sobretot la polltica, assegara, encara queen el seu cas han anat de
la m~t.
"Des de molt abans que existls
CDCjo ja tenia aquest esperit que
Catalunya era un pMs, de jove havia anat a manifestacions clandestines i tenia llibres i papers a
casa que m’haguessin pogut costar un disgx~st, per6 no em van
agafar mai", assenyala el dirigent
de CDC,veterfi homefort del partit a l’Hospitalet i pare de la consellera de Governaci6 de la Generalitat, Meritxell Borrfis. Assegura que Convergbncia ks
independentista des del congrks
de Reus el 2012, "per6 aix6 ks en
l’aspecte formal perqu~en l’espetit sempreho ha estat". "Pujol dir~ el que vulgui, que es va tornar
independentista, per6 des dels
inicis tots parlfivem que si havia
l’oportunitat de set i podlem, serlem. Sense trencar res i si cal
continuar col-laborant, ho farlem", puntualitza.
AI costat de Jordi Pujol i Jacint
Borrfis, en el grup fundador
d’aquella jove CDChi havia tambk Miquel Sellar+s, Joan Granados, AntonCafiellas, Oriol Panye-

"Abans
d’acceptar
vaig
volerveurePujol,em
vadir quetranquil,
quetot dscorrecte’,
assenyala
Borrs
lla, Josep M. Cullell, Ferran Ari15o, cita de mem6ria el veter/~
dirigent. "Sempre faig la broma
que el partit no es va fandar a
Montserrat sin6 als laboratoris
Fides, que eren propietat de la familia Pujol. AII~ ens reunlem un
petit grup i un dia, en una pissarra, el president Pujol va posar uns
nomsi d’all~t va sortir el de Convergbncia", explica. En aquestes
reunions clandestines, tenien un
truc per no ser descoberts, recorda: "Sortia un de nosaltres primer, anava a una cabina telef6nica propera iens deia ’no hi ha
ningfi’, i llavors an~vemsortint,
ara dos, ara tres".
Jacint Borr~s tk mili una hist6ries, ambles que delecta els
seus nou n&s, els mks gcans de
vint-i-tants anys i la menor, de
vuit. Hist6ries de la seva experibncia durant llargs anys coma
cap comercial de la tbxtil Bertrand i Serra, ocupacid arab qu~
va viatjar per tot Espanya amb
una maleta de mostres de teixits, i
per descomptat les batalletes de
la politica. "Quanels explico als
meus nkts que haviem de donar
una contrasenya per entrar en les
reunions clandestines del partit,
no ho entenen, afortunada-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

~LEXGARCIA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 5

O.J.D.: 131497

TARIFA: 2980 €

E.G.M.: 651000

ÁREA: 110 CM² - 10%

SECCIÓN: VIVIR

16 Julio, 2016

ERC
demana
fer tomarels edificis del
Palaua la sevasituaci6urbanlstica
anterio~
BARCELONA
~-ERCdemanar~
en el pr6ximple que els edificis propers al Palau de la Mflsica que es volien destinar a
l’hotel del Palau, una operaci6
desc~rtada, tornin a la seva
situaci6 urbanistica anterior.
El republic~l Alfred Boschva
dir que presentaran "una
proposicid perqu~ es compleixi l’acord que es va prendreel
2010per portar l’operacid del

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Palau al seu estat urbanfstic
original". Boschva afegir que
"hi ha sent~ncies i acords que
diuen que l’hotel no es pot
fer", i va assegurarque arab la
reversi6 es tancar~t"definitiva
mentl’~poca,Millet al Palau d(
la Mtlsica". "Es necessari que
el governde la ciutat compleixi, que no es faci un hotel i que
es modifiquiel pla general
metropolit/t". / Redacci6

Regió7

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 53

O.J.D.: 5740

TARIFA: 718 €

E.G.M.: 41000

ÁREA: 171 CM² - 19%

SECCIÓN: TELEVISION
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TV3 i Catalunya Ràdio recorden
l’inici de la Guerra Civil Espanyola
REDACCIÓ | MANRESA

TV3 emetrà aquest cap de setmana alguns reportatges en el TN Cap de setmana en el 80è
aniversari de l’inici de la guerra civil. Aquests
espais recordaran la cancel·lació de l’Olimpíada
Popular que s’havia de celebrar el 1936 a Barcelona i les reclamacions per crear un Museu
de la Guerra Civil.
Avui el programa Quèquicom parlarà de la
batalla de l'Ebre, l'últim gran esforç de la República per aturar els feixistes. La matinada de
Sant Jaume del 1938, 80.000 homes van travessar el riu per agafar de sorpresa les tropes
franquistes. Durant 115 dies hi va haver 500 baixes diàries, entre morts i ferits.
Actes de commemoració tot l’any
L’acte institucional que iniciarà dilluns a les
19.30 h el programa de commemoracions que
es preveu fer al llarg de l'any, organitzat pel govern de la Generalitat de Catalunya i que in-

clourà, entre d’altres, la Companyia Elèctrica
Dharma, Orfeó Gracienc, Coral Càrmina, Orquestra Simfònica del Vallès, serà retransmès
en directe des del Palau de la Música Catalana
de Barcelona, pel 3/24. L’acte vol homenatjar
els homes i dones que van patir els estralls de
la guerra, el drama de l’exili i la sordidesa de la
repressió franquista; recordar que hi va haver
un conﬂicte bèl·lic, amb tota la destrucció i la
mort que va comportar, i lligar aquest esdeveniment als conﬂictes actuals, amb una clara vocació d’arribar a les persones més joves.
Catalunya Informació també farà un ampli
seguiment de l’acte. A més, El matí de Catalunya Ràdio presentat per Òscar Fernàndez,
tindrà com a convidat Raül Romeva, conseller
d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència, que parlarà de l’acte de la tarda i d’altres temes d’actualitat.
I dimarts, a les 00.15, TV3 reemetrà l’especial La guerra i la humanitat a Món 324.
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La Sexta

Esport3

07.00 Bestial.O
07.50 Piso compartido.O
08.30 Hoteles con encanto.O
09.30 Zapeando. (R)O
Frank Blanco comanda un
grup de col·laboradors que estableixen una taula de debat
sobre l'actualitat televisiva.
12.30 Top Trending Tele.
(R)
14.00 La Sexta noticias
1.O
15.00 La Sexta deportes 1.

07.15 324 Esports
07.40 Transmissions esportives. Trial Outdoor
Bèlgica
08.25 Temps d'aventura
08.50 Esport Club
09.55 KM 0
10.20 El laboratori de
l'esport
12.00 La temporada del
doblet
13.36 Cliff diving
14.30 Temps d'aventura
14.55 Selfie
15.25 La temporada del
doblet
17.00 Trial. Outdoor Bèlgica.
17.55 Automobilisme.
DTM Zandvoort.
18.45 Programes Externs Esports
19.10 Especials Esports
20.55 Natació. Camp. Es-

O
15.30 La Sexta Meteo.O
15.45 Cine. OPánico en
el túnel.
18.00 The Glades. O
20.00 La Sexta noticias
2.O
20.45 La Sexta Meteo.O
21.00 La Sexta deportes 2.

O
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Teledeporte

8TV

Canal Ta

06.30 Ciclismo
06.45 Triatlón. Campionat
d'Espanya de Duatló i Triatló Cross, des d’Almazán.
07.15 Natación. Campionat d'Espanya absolut
open: sessió vespertina.
08.30 Ciclismo. Tour de
França.
10.30 Tenis. Copa Davis:
Romania-Espanya. 2n partit individual.
12.30 Hockey patines.
Campionat d'Europa, semifinal: Espanya-Itàlia.
14.00 Ciclismo. Tour de
França, 14a etapa: Montelimar-Villars les Dombes
Parc del Oiseaux (Directe).
17.30 Tenis. Copa Davis:
Romania-Espanya. Partit de
dobles.
20.40 Atletismo. Memorial Francisco Ramón Higueras-Jaén Paradís Interior
(Directe).

07.20 Catalunya Blues
07.50 Just for laught
08.30 Televenda
11.10 Miss Marple
13.20 Castle
15.50 Imborrable. Fuego
y hielo. Una veterana de la
guerra de l’Iraq porta la Carrie a sospitar que els causants d’unes explosions
produïdes a Queens, són
terroristes. Verdadera identidad, Seguir adelante i
Muerta al llegar
19.00 Crímen en el paraíso.
21.00 8 al dia. Espai informatiu, presentat per Marc
Calderó.
21.30 Agatha Christie's
Marple. Inocencia trágica.
Quan la Rachel Argyle és
trobada morta en el seu estudi, el seu fill Jacko és declarat culpable i ajusticiat a

06.30 Infotaron
litat al Bages, Be
Solsonès
07.00 a 11.00 R
de la programa
nal.
11.00 Caminan
talunya
13.00 Barra lliu
lia d’actualitat pr
per Pilar Goñi
15.00 Anem pe
Programa dedica
mia i al món cien
16.00 Aula tar
grama educatiu p
per Pilar Goñi i Is
pos
18.00 Resum P
Magazine d’actu
vés de la Xarxa
22.00 Anem pe
Programa dedica
mia i al món cien

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 46

O.J.D.: 9286

TARIFA: 697 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 142 CM² - 17%

SECCIÓN: TELEVISION
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CCMAPROGRAMACION

Especiales
enTV3
y Catalunya
R~dio
porlos80a~os
de
la Guerra
Civil
TV3y Catalunya R/tdio emiten
una programacidn especial por
el 80 aniversario del inicio de la
Guerra Civil. El TN Cap de setmanaofrecer~i el fin de semana
reportajes que recordarfin la
cancelacidn de la instalacidn de
la Olimpiada Popular que debia
celebrarse en 1936 en Barcelona y las reclamaciones para
crear un Museo de la Guerra
Civil. Hoy, el programa Qudquicom (12.45) hablarfi de
batalla del Ebro, el filtimo gran
esfuerzo de la Reptlblica para
detener a los fascistas. Y el lu-
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El especialde ’Qu~quicom’
dedicado
a la Batallade I’Ebre.
nes, dia que se cumplen los 80
afios, el 3/24 retransmitirfi en
directo alas 19.30 horas, desde
el Palau de la Mdsica Catalana
de Barcelona, el acto institucional que contarfi con las actua-

ciones de la Companyia E16ctrica Dharma, Orfe6 Gracienc,
Coral C~rmina y Orquestra
Simf6nica del Vall~s. El mati
de Catalunya Ritdio tambi6n
harfi seguimiento del acto.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 33,41

O.J.D.: 9286

TARIFA: 2570 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 478 CM² - 57%

SECCIÓN: CULTURA

16 Julio, 2016

Arte. M~sde16.000visitantes enla muestra
de ChiharuShiotaen la Fundaci6
Sorigu~
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 33,41

O.J.D.: 9286

TARIFA: 2570 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 478 CM² - 57%

SECCIÓN: CULTURA
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ARTEEXPOSICION

Shiota ya se despidede Lleida
La muestra’In the beginningwas...’ en la Fundacid
Sorigu6se clausuramafiana
tras recibir m~isde 16.000visitas ]] Lajaponesaes un referentedel arte actual
REDACCION
I LLEIDA
I La exposici6nIn the beginning was.., de la artista japonesa afincada en Berlin Chiharu
Shiota, que puede verse hasta
mafiana en la Fundaci6 Sorigu6
de Lleida, ha recibido desde su
inauguraci6n el pasado octubre
m~isde 16.000 visitas. De estas,
m~s de 6.000 son de alumnos
de 126 centros escolares. Por
lo que se refiere a los adultos,
la mayoria de visitantes procedlan de Catalunya, aunque
tambi6n se registraron 700 del
resto de Espafia y un centenar
de extranjeros. Entre el pfiblico
estuvo la presidenta de la Fundaci6 Orfe6 Catal/a, Mariona
Carulla, el director del Palau de
la Mfisica, Joan Oiler, o la banda
brit~inica de tributo a Led Zeppelin, Letz Zep, pot citar unos
pocos hombres. La impactante
pieza principal de la muestra
est~i creada expresamente para
la ocasi6n con hilos y piedras
de la gravera del Grup Sorigu6
de Men~rguensy representa el
big bang. Shiota es todo un referente del arte actual de Asia.
Buena prueba de ello es que se
convirti6 en la atracci6n de la
56 edici6n Bienal de Arte de Venecia con la obra, The key in
the hand (La llave en la mano).
Esta es la tercera gran exposici6n que organiza la Fundaci6.
La primera rue una exitosa retrospectiva del pintor espafiol
Antonio L6pez, entre mayo de
2012 y marzo de 2013, mientras que entre octubre de 2013

’In the beginning
was’rememora
el ’big bang’y cuentaconpiedrasde la graverade Sorigu~.
y marzode 2014le siguieron las
fotografias gigantes del cineasta
Wire Wenders. La directora de
la Fundaci6, Ana Vall6s, destacabala capacidad de Shiota "de
demostrar emociones ocultas
en todo tipo de pfiblicos y de
interacci6n de la obra con sus
visitantes" y afiadi6 que, con
exposiciones comola de Shiota,
"queremos contribuir al impulso del talento y al acercamiento
del arte contempor~ineoa todos
los pfiblicos".
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Visitasguiadas
gratuitas
durante
todoestefin desemana
¯ Este fin de semana es el permanecer~i abierto hoy de
filtimo en el que los lerida11.00h a 14.00h y de 17.00h
nos que lo deseen pueden a 20.00h. Mafiana, lo estarfi
disfrutar de alguna de las de 11.00h a 14.00h. Quienes
visitas guiadas gratuitas que lo deseen pueden inscribirse
ofrece la Fundaci6 Sorigu6 o alas visitas guiadas a trav6s
visitarla libremente. Est~in del tel6fono 600 600 003 o
inscritas alrededor de 60 del correo electr6nico info@
personas. E1 equipamiento fundaciosorigue.com.

rencia a la huelga contra el TIL que
empezaba en aquellas fechas dio
origen a la acción judicial. Se acusaba al querellado de los supuestos
delitos contra los derechos de los
trabajadores, amenazas y provocación al odio por razones ideológi15 Julio,
2016
cas contra
el profesorado,
a los que

Maria y Pelegrí, asistidos por Cristina Gómez, al presentar la querella.
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario

se añadieron
injurias y calumnias.
PÁGINAS: 8
La Sala entiende que «nos enconTARIFA:
€
tramos
ante 415
un contexto
de marcadoÁREA:
carácter
político
(...)
como
son
221 CM² - 23%
inequívocamente políticas las peticiones de oposición» al TIL y de la

PROMOTORES

O.J.D.: 4140
Ismael
Pelegrí y Miquel
E.G.M.:
34000
Maria presentaron
la
querella,
luego
se
SECCIÓN:
LOCAL
sumaron 238 profesores

sino el de la libertad de expresión,
primando éste sobre aquel». Además en la imputación que se pretenda calumniosa, «es preciso que
la imputación sea precisa y dirigida a personas determinadas, no
bastando atribuciones genéricas,
vagas o analógicas».

Mariona Carulla, en
«(re)Pensar Menorca»:
«Naturaleza y cultura
son las claves de la Isla»
La presidenta del Orfeó Català y
de la Fundació Palau de la Música Catalana, Mariona Carulla, manifestó ayer noche en Ciutadella que
Menorca tiene capacidad para
reconducir el turismo de sol y playa hacia otras ofertas, basadas en
las actividades culturales, patrimoniales y los recursos naturales.
Carulla dio a conocer sus propuestas en el Pati de cal Bisbe, tras ser
presentada por Fina Salord, coordinadora científica del IME. Mañana publicaremos una amplia información sobre esta conferencia del
ciclo re(pensar) Menorca».

El Pati de cal Bisbe acogió ayer tarde la octava conferencia del ciclo organizado por el diario ‘Menorca’. ● FOTO JOSEP BAGUR

Comunica als seus clients i al públic en general que, amb la
finalitat de millorar la qualitat del servei elèctric, s’haurà
d’interrompre temporalment el suministrament d’energia elèctrica.

18/07/2016
Descargo N°: 812091 de 08:15 a 12:00
Municipio: MAÓ-MAHÓN
Calles: BAJOLI Y CURNIOLA.
Descargo N°: 816909 de 13:00 a 15:30
Municipio: ALAIOR
Calles: CTRA. MAHON
19/07/2016
Descargo N°: 810057 de 08:15 a 10:15
Municipio: MAÓ-MAHÓN
Calles: COS NOU, Junto Gesa Distribución
Maó.
Treballam per a millorar la qualitat del servei elèctric.

TELÈFON D’AVARIES: 900849900
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Tres nuev
de Fiat Pr
La guía de bares y
restaurantes de la isla
todos los MIÉRCOLES,
VIERNES y SÁBADOS

orres Fedelich
modelos que c
Fiat Profession
y el «Fullback»
lugar en las instalacion
y ha obtenido una gran

T

osent-

ia,

,
ca,
o,
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Querol, Fonollosa.  DIA I HORA: PAÍS: España
demà, a les 22 h.  ENTRADES:
PÁGINAS: 36
17 € a taquilla o 15 € anticipades. Venda: Cal Calet (Fonollosa), TARIFA: 744 €
Sibelius i teatre Kursaal (Manre- ÁREA: 288 CM² - 32%
vesprades.cat
sa).15També
Julio, a
2016

Ad LIBitum
ÒPERA A
CASTELLADRAL
El plat fort del nou festival Ad
LIBitum, que combina vi, música
clàssica i gastronomia en un mateix espai, arriba demà a Castelladral. Després d’estrenar-se dissabte passat amb el guitarrista
Francesc Pareja, ara és el torn de
l’òpera, amb un recital que pretén
treure de context aquest gènere
tot portant-lo en un entorn rural.
Els quatre protagonistes són intèrprets amb una reconeguda trajectòria: Maria Genís, nascuda a
Puig-Reig i membre de la Polifònica; Carles Pachón, navassenc,
també vinculat a l'entitat; Araceli
Esquerra, berguedana i membre
del Cor de Cambra del Palau de la
Música, i, finalment, la barcelonina Elisenda Martí. El repertori estarà format per fragments del
Barber de Sevilla (G. Rossini) i Les
Noces de Fígaro (Mozart), peces
d’una trilogia que es considera
instigadora de l’ideari de la Revolució Francesa.
 LLOC: Castelladral.  DIA I
HORA: demà, a les 21 h.  ENTRADES: 40 € (inclou sopar i
vins). Menors 14 anys: 15 €. Reserves al telèfon 93 869 53 11
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FRECUENCIA: Diario
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