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El Consell d’Art Públic de l’Ajuntament de Barcelona serà el que decidirà si es tira
endavant l’escultora icònica de l’artista a la Barceloneta, encarregada per Trias

Plensa, en suspens
nançament del projecte.
En aquest sentit, Sureda
veu més factible que finalment es pogués quedar
instal·lada permanentment a la ciutat l’escultura Carmela, molt més discreta, de 4,5 metres d’alçada, que fins al setembre
forma part d’una mostra
temporal del Palau de la
Música i que està exposada davant l’emblemàtic
edifici modernista.

M. Frisach / M. Palau
BARCELONA

El Consell d’Art Públic de
l’Ajuntament de Barcelona serà qui haurà de valorar si es tira endavant la
instal·lació d’una escultura al litoral de la ciutat de
Jaume Plensa, que va ser
encarregada a l’artista
barceloní per part de l’anterior consistori. Tot i que
les opinions d’aquesta comissió no són vinculants
formalment, seria aquest
consell qui acabaria donant o no el vistiplau a la
col·locació d’una peça monumental d’aquesta envergadura a la ciutat.
Així ho va declarar ahir
la comissionada de cultura
de l’Ajuntament de Barcelona, Berta Sureda, moments abans de la celebració d’un debat a la Virreina
sobre l’escultura pública a
Barcelona, que tenia com a
rerefons l’encàrrec de l’escultura de Plensa. En el debat hi van participar Gloria
Moure, Núria Benach i
Matteo Guidi. Plensa va
ser convidat a participarhi, segons l’Ajuntament,
encara que ell va assegurar
la setmana passada que
ignorava fins i tot que s’organitzava el debat.
Establir protocols
Sureda va aclarir que el
Consell d’Art Públic, un
cop s’hagi acabat de debatre el tema de la intervenció de Frederic Amat a la

L’escultura ‘Carmela’, de Jaume Plensa, davant el Palau de la Música ■ JOSEP LOSADA

façana del Liceu, haurà de
definir la política i els protocols a seguir quan arriba
un projecte a l’espai públic. “Des del 1992 l’Ajuntament no ha parat a pensar en quina ha de ser la
política de l’art a l’espai públic. I ho hem de fer. Els
factors a tenir en compte
aniran des dels motius estètics fins que l’espai sigui
l’idoni, passant per temes

concrets, com ara la invisibilitat de la dona i de les
classes treballadores o
l’impacte visual que la peça pot provocar –va explicar Sureda–. I això ho haurà de fer coordinant-se
amb el comissionat de Memòria Històrica”.
Altres factors a tenir en
compte per acceptar o no
un projecte d’art públic seran la vinculació de l’artis-

ta amb la ciutat o si és més
reconegut a fora que aquí,
i en aquest sentit sí que un
projecte de Plensa podria
tenir punts a favor.
L’altre factor, tan important en la situació de
crisi que viu el país, és
l’econòmic. És difícil que
projectes de gran envergadura s’arribin a portar
a terme, excepte si està
solucionat el tema del fi-

Recollida de firmes
L’artista no nega que li faria il·lusió que l’obra es
quedés allà. La peça, que
és un cap fet amb ferro
d’una nena barcelonina i
que es pot veure des de fa
una setmana, ha provocat
molta expectativa i sorpresa entre el veïns i vianants i alguna iniciativa
espontània de recollida de
firmes per demanar que
l’obra sigui permanent.
“Tindria moltes més possibilitats la peça del Palau
que l’obra a la Barceloneta”, va afegir Sureda. Es
dóna la circumstància
que les dues peces són
caps de nenes, un tema recurrent en els últims anys
en l’obra de Plensa.
L’escultor va rebre l’encàrrec de pensar una escultura icònica per a Barcelona el 2014. L’alcalde
Xavier Trias li ho va demanar personalment. La seva
ciutat per fi el reclamava.
“Sempre havia somiat
amb aquesta obra, des de

petit, i és una meravella.
Barcelona necessita una
cosa així, una cosa que no
serveixi per a res. Ara més
que mai”, defensava Plensa en l’anterior edició de la
Biennal de Venècia, just
abans de les eleccions municipals que ell mateix intuïa que podrien acabar
afectant el seu projecte.
Impacte de les marees
L’artista va pensar realment una peça espectacular. El cap d’una noia amb
els ulls clucs, amb un acabat metal·litzat, de 52 metres d’alçada. La maqueta
estava –està– feta. Amb
l’anterior govern municipal havien arribat a fixar la
ubicació de la gegantina
escultura: la platja de la
Barceloneta, just a sobre
de l’espigó del Gas. Fins i
tot s’havien fet estudis per
avaluar l’impacte de les
marees i del vent.
Però la qüestió més delicada de totes era –és– el
cost de l’escultura, no pas
del projecte, ja que Jaume Plensa la regala. Tot i
que mai es va fer un pressupost seriós, es parlava
de milions d’euros. Però
per això també es va trobar una sortida: l’equip
de Trias va contactar
amb dos coneguts empresaris i els va demanar
ajuda per trobar finançament privat. Havien començat a moure fils i ja
havien trobat algunes
respostes receptives. ■

La Fundació Catalunya Cultura es fa gran
L’entitat, que promou
el mecenatge,
incorpora set noves
empreses i entitats
Redacció
BARCELONA

La Fundació Catalunya
Cultura, que té com a objectiu fomentar el mecenatge i el patrocini cultural per part del sector empresarial, va oficialitzar
ahir la incorporació de

quatre empreses, Abertis,
Endesa, Fundació La Caixa i Vueling; la patronal Pimec; el Consell General de
Cambres de Catalunya i la
Diputació de Barcelona. El
conseller de Cultura, Santi Vila, va presidir la reunió
del patronat de la Fundació Catalunya Cultura, en
què es van fer visibles les
set noves incorporacions.
A la reunió es van aprovar els eixos centrals del
treball de la fundació del
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2016, entre els quals destaca “ajudar els projectes
culturals a connectar amb
el sector empresarial per
facilitar-los l’accés al mecenatge i al patrocini cultural.” Amb aquest objectiu, el 2015 es va crear la
Llotja Virtual de Projectes
Culturals, que ofereix als
creadors un aparador digital on presentar els projectes, facilitar la seva visibilitat i identificar les necessitats de finançament.

El patronat de la Fundació Catalunya Cultura es va reunir
ahir amb les noves incorporacions ■ ARXIU

Un altre objectiu d’enguany és treballar pel “reconeixement social i de
prestigi envers les empreses compromeses amb la
cultura.” La Fundació Catalunya Cultura va néixer
l’any passat amb la participació de DAMM, Fluidra, Fundació Banc Sabadell, Gramona, Diari Ara,
Hewlett Packard, Grupo
Planeta, Fundació Carmen i Lluís Bassat, la CECOT i el CoNCa. ■
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escreix. Va ser en arribar a la uni
versitat quan es van presentar les
complicacions. En qualsevol as
signatura, si només tenia dues
opcions –dretaesquerra, gran
petit, davantdarrere– era un
martiri, i el pitjor és que no sabia
per què em costava tant, tot i que
estudiava, i molt!
No va ser fins passats els 30
anys, en arribar la segona filla i
anar a l’escola, quan me’n vaig
adonar. Li donaven jocs i puzles
per fer a casa. Vaig descobrir que
per a mi eren tan complicats de
fer com per a ella.
Conclusió: si jo ho he fet, avui,
amb mitjans que abans no te
níem, segur que arribaran on es
proposin. Això sí, treballant, es

President

El dilema de Plensa

Manllevant el títol de l’article
de Miquel Molina (“El dilema de
Plensa”, Cultura, 10/IV/2016),
espero que l’escultura de Jaume
Plensa instal∙lada temporalment
davant del Palau de la Música es
quedi per sempre a la capital del
meu país. És emocionant per a mi
visitar altres països i trobarme
escultures d’aquest artista. Re
cordo un passeig central a Ere
van, capital d’Armènia, on, al cos
tat d’obres de Botero, lluïen les de
Jaume Plensa com a signes mà
xims de modernitat.
He vingut expressament a Bar
celona per veure aquesta Carme
la tan enigmàtica i amb tant de
magnetisme i, veient la quantitat
de gent que s’hi retratava i que
aprofitava per conèixer el Palau,
penso que la ciutat no pot deixar
passar aquesta oportunitat.
ADELA GEA ALMIRALL
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que bàsicament menja veget
prenem carn, peix, ous i el que
na d’una de nosaltres és vegan
no menja res de procedència
no utilitza cosmètics que ting
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l’Ajuntament
ho té clar:
la ciutadania
vol menys cultura
i més verdura
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L’espigó del Gas on Jaume Plensa ha projectat una obra monumental per encàrrec de l’anterior alcalde, Xavier Trias

E L M I RA D O R
Teresa Sesé
Fa poc més de dos anys, el llavors
alcalde Xavier Trias va encarre
gar a Jaume Plensa que imaginés
una obra icònica per a Barcelona.
Llavors l’artista va idear una gran
escultura, alhora etèria i monu
mental (el cap d’una nena mode
lat amb malla d’acer inoxidable)
que s’elevaria a més de cinquanta
metres de terra davant del mar,
concretament a l’espigó del Gas
que separa les platges del Somor
rostro i la Barceloneta. El projec
te, que l’artista va regalar a la ciu
tat, va quedar encallat en via
morta amb la irrupció de la cam
panya preelectoral, aquell temps
fora del temps en què es dirimeix
el vot i els polítics són poc pro
pensos a parlar de cultura.
Ara, doncs, li toca al nou Ajun
tament d’Ada Colau decidir
què fa amb la proposta que té da
munt la taula i, mentre assegura

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

que està “estudiantla minu
ciosament”, obre el debat a la
“ciutadania”. És de suposar que
a la mateixa ciutadania que, en
un temps rècord, tot just unes
hores, ha engegat una campanya
de recollida de firmes a través
de la plataforma Change.org per
què Carmela, l’obra que Plensa
va plantar dijous passat davant
el Palau de la Música (inicial
ment estarà exposada fins al se
tembre) es quedi permanent
ment a Barcelona.
És la nova política que l’Ajun
tament de Barcelona vol instau
rar en tots els àmbits: propiciar
els processos participatius, el di
àleg com a punt de partida per
prendre decisions en comú. Ho
va fer amb el Grec, ho farà amb el
Mercat de les Flors, i ahir li va to
car el torn a la proposta artística
de Plensa per al litoral barceloní.
En aquest cas el debat Escultura
en l’horitzó: skylines ideològics de
Barcelona s’inscrivia dins del ci
cle Valor! que coordinen Jorge
Luis Marzo i Joana Masó a La
Virreina.

La convocatòria tenia ponents
interessants: la geògrafa i profes
sora de la UB Núria Benach i la
historiadora i comissària d’art
Glòria Moure, amb l’artista i an
tropòleg Matteo Guidi com a mo
derador. Però sobre el paper la
cita plantejava almenys un dubte
raonable. Té sentit entaular un

La Virreina organitza
un debat al voltant
d’una intervenció
artística que encara
no s’ha presentat
diàleg entorn d’un projecte del
qual l’únic que ha transcendit
són certes vaguetats –i algunes
inexactituds– publicades amb
comptagotes als mitjans? La fal
ta de coneixement sobre el tema
de què es parla no porta al fracàs
de qualsevol conversa? En defi
nitiva: el debat naixia mort?
Jaume Plensa no ha donat mai

DAVID AIROB

a conèixer públicament la seva
proposta perquè considera que la
iniciativa ha de partir de l’Ajun
tament, que és qui li va fer l’en
càrrec, i encara no ha mogut fit
xa. El projecte, del qual ningú no
va qüestionar la idoneïtat tot i
que sí el com, el perquè i el per a
què es fa l’encàrrec (“una icona,
un símbol de la ciutat no es pot
fer per encàrrec”, va considerar
Benach), es va convertir així en
pretext per a una reflexió més
àmplia sobre la manera com l’art
contemporani contribueix a ge
nerar valor urbà. Les intervenci
ons artístiques actuen a nivell
simbòlic, ens poden millorar la
vida i formen part de la nostra
identitat col∙lectiva, van coinci
dir, però alerta, “les ciutats no
són museus”, va advertir Moure,
és important el context i “només
tenen sentit quan les obres con
viuen amb la gent de la ciutat
molt més enllà del temps en què
van ser concebudes”. I, sobretot,
no es poden imposar, va acabar
dient Benach, perquè l’espai pú
blic, “l’skyline és un bé comú”. c
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El potencial líric de la capital catalana

Matthias Goerne i el pianista Markus Hinterhäuser en el muntatge del cicle de lied Viatge d’hivern, de Schubert, amb projeccions de l’artista sudafricà William Kentridge

.

La marca Barcelona musical
Entitats de clàssica comencen la seva promoció conjunta al mercat global

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

B

arcelona Obertura,
la iniciativa que, amb
Barcelona Global,
l’any passat van
prendre les princi
pals entitats de mú
sica clàssica i òpera de la ciutat –Li
ceu,PalaudelaMúsica,L’Auditorii
Ibercamera– per promocionar ple
gades la seva oferta a l’estranger,
aquestasetmanafaunpasendavant
i presenta davant directors de con
cert halls i premsa especialitzada
de tot Europa els moments es
tel∙lars de la temporada vinent. Es
tracta de la primera acció real del
que fins ara quedava en el terreny
de les voluntats.
La cita coincideix amb un espec
tacle de primer nivell, com és el
Winterreise que avui representen el
baríton Matthias Goerne i l’artista
sudafricà William Kentridge al Pa
lau. I s’emmarca en un mes d’abril
llampant, que va començar amb
AnneSophie Mutter dirigint un

extravertit Vivaldi i que continuarà
dilluns a L’Auditori amb el concert
d’Ibercamera, que uneix Maria Jo
ão Pires tocant Chopin i Daniel
Harding a la batuta.
Laqüestióéscomespodenatreu
re melòmans d’arreu del món per
què gaudeixin de l’oferta musical
més exclusiva a Barcelona. Una
proposta és concentrar en uns
TEMPORADA 20162017

Liceu, Palau, L’Auditori
i Ibercamera anuncien
a la premsa europea els
seus moments estel∙lars

quants dies alguns esdeveniments
que es puguin promocionar sota
una mateixa etiqueta. Per exemple,
eljunydel2017espodràgaudird’un
Mozart Weekend que comprendrà
un concert al Palau de Jordi Savall
(amb les tres últimes simfonies del
compositor) i un Don Giovanni al
Liceu amb Josep Pons al podi i di
recció escènica de Kasper Holten.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Aprofitant la presència a Barce
lona dels responsables de l’Organit
zació Europea de Sales de Concerts
(ECHO), avui la ciutat traurà pit
amb aquest monumental Viatge
d’hivern, el cicle de cançons de
Schubert sobre textos de Wilhelm
Müller que aborden l’amor no cor
respost, i que arriba il∙lustrat pels
vídeos de Kentridge. L’aclamat ar
tista sudafricà firma un muntatge
coproduïtperdiferentsteatresifes
tivals –entre els quals el Lincoln
Center o el festival d’Ais de Proven
ça– al qual el sempre exigent i ex
quisit Matthias Goerne no ha dub
tat a sumarse.
“El pianista Markus Hinterhäu
ser i el director del festival d’Ais em
van introduir en la idea d’una ma
nera molt intel∙ligent, perquè no
m’ho van descriure com a música
amb text, sinó com una cosa inde
pendent, d’alt nivell artístic”, ex
plica el baríton alemany, que el pú
blic català segueix de prop en les
seves periòdiques aparicions a
la Schubertíada de Vilabertran.
“Ens vam trobar amb Kentridge

–continua–, i em va mostrar algu
nesidees.Engeneral,experimentar
amb cançons pot ser trampós, però
Kentridgeésundelsartistesméslú
cids i seriosos, algú que marca la di
ferència. I em va convèncer ràpida
ment, perquè vaig poder veure com
n’estava,depreparat,perabordarel
Viatge sencer, i el que mostren les
seves imatges és molt musical”.
AVUI AL PALAU

Barcelona Obertura
s’estrena amb el
‘Winterreise’ de Goerne
i Kentridge al Palau
Segonselbaríton,elmuntatgere
colza sobre la idea filosòfica del
Winterreise. “Es tracta d’una cosa
molt personal en la vida d’una per
sona –sosté–, que connecta amb el
teu passat. I has de pensar en el seu
passat per trobar el seu camí futur.
És un conflicte humà, i és per això
que funciona a tot el món, ja sigui
Amèrica, l’Àfrica o Europa. Qualse

vol s’hi identifica, entres en tots els
teus dubtes i preocupacions”.
L’intèrpret afirma que les imat
ges que Kentridge ha creat per a
l’ocasió de vegades són abstractes,
però també molt personals: “Pots
sentir que hi ha una cosa molt mini
malista que es manté en secret, que
provoca que pensis sobre la seva
història personal, sobre la situació
dels seus pares, i sents la seva ener
gia personal: tècnicament, el que fa
amb els seus dibuixos és sorpre
nent. Revelen un home de teatre, ja
que són dibuixos fets perquè siguin
representats en escena, i fins i tot en
pantalla”.
L’ambientació d’aquest Viatge
d’hivern a Sudàfrica, segons l’opi
nió de Goerne, el fa més universal.
“Però això no és el que compta
–conclou el baríton–, sinó que és
una cosa que sorgeix del registre
més humà. És curiós com aquest
muntatgearribaafascinarelpúblic,
vingui d’on vingui”.c
LLEGIU MÉS SOBRE L’ORIGEN
DE BARCELONA OBERTURA A
www.lavanguardia.com/hemeroteca
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Ens agrada!
D~!~Xavier Cester

ANNA ALAS
Carrera~dmirable,aquii a fora.
la dela mezzo
terrassenca.
Ara
col’laboraarabAlbertGtfinovart

02.
Diagonalobrela 5a edici6 d’un

03.

04.

Simfo~icadela R~dioSueca.

05.
SERSE

de H~ndel~ Granleatre del
Liceu.Or.15[ ds. 16.
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urants

El Sal6n
El SalOn
t~ unestil originali
inconfusiblebasatenel
mobiliarireciclat a l’estil angl6s
dels anys80. Enaquest
restaurantdel Gbtictrobarau
sof~sa r entrade,prestat~eries
a dojoi unaIlibreria quelid(~na
aspectede salOdecasa.A la
temporada
primavera-estiu
podeugaudirde la saraterrassa

Brasserle Ro
just al costatdela muralla
romana.
I per menjar,cuina
casolanai de mercatfeta arab
dedicaciO.Acompenyeu
els
platsarabunboovi trlat dela
sevabodega,oberraa noves
propostes
I varietats.
L’Hostal
d’enSol,6 (G~tlc).
T. 933152159.
www.elsalon.es

Via Veneto
El ViaVeneto~sun dels
restaurantsm(~sromantics
emblem~tics
de Barcelonai t~
unaestrella Michelin.Perlea
sevestauleshi hart passat
personat~estan coneEuts
cornSalvador
Dall’i, defet,
podeusapara la taula on
I’artista passava
lea horas.
Carta de temporada,amb
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mm

Aquestrestaurantest~ situat
d’elaboraciO
prOpiaentre les
moita propdel Palaudela
quedestaquen
la tarta tatin i les
MesicaCatalana,i des de11982 cr~pessuzettss.Hi p~dreu
ha conservatla sevaess/~ncia celebrarsoparsromanticsi
d’aut~.~icabraseria padsenca. fntimsenel salonetpfivat
Hi trobareuplats francesasi de coneEut
corn r Orient Express.
mercat,sensedeixar de bande Descobriu-lo!
la tradiciOcatalana.El marisc~s Jon¢lue~’es,
10 (SantaCaterlna).
’r. 93 3193102.
delici6s,aixf comel foie Eras,el
xucruti lea postresartesanalsi
www.brasaedeflobarcelona.com

El Marftlm
arrels catalanesi elaborada
ambels millors praductesde
proximitat i de mSxima
qualitat. Tamb~
podeuvisitar
la bodegasubterr~nia,amb
m~sde 10,000ampolles,i tot
unsrmboldela ciutat.
Ganduxer,
10 (Sard~l).
T. 93 20072 44
www.vlaveneto.es

Qu~pensemquansentim parlar
d’EI Maritim?Pensem
en mar,
sol, arrossosambcar~cter,
sardinesa la Ilenya, postesde
sol, Eambes
fresques,
Mediterrani,EintOnicsal vespre
i moltboorotllo. Aquest
restaurantfaunsfant~stics
arrossosarab productedel
DeltadeI’Ebre,peix f~escdela

Ilotja i marisc.(:sunIloc ideal
per compartir un vespreamb
amics,ambbon ambienti una
bonacopa... I tot arabunes
vistas espectaculars!
Si voleu
un soparmm&ntic
a la vora del
rnar, tdeu-lo!
Moll d’Espaoya,
4
(Baraeloneta).T. 93 22117 ~5,
www.madtlmrastaurant.es
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S’acostaSantJordii moltsjaesteu
pensant
oncelebraraquestdia de Ilibres
i roses. Usdonem
algunesbonesidees
per soparen parella

nti

Wi~is~r
El Windsor
est~ situat en un
espai d’estil modernista,amb
unambient
I’ntim i tranquilpie de
Iluminositat.T6unjardrinterior
idealperanar-hia lee nits de
pdmavera
i estiu. Usimagineu
un Iloc m~sromanticper sopar
arabla parella?El seujove equip
crea constantment
ROMe
plats,
basataen la cuinacatalana

Loidi
Martl’n Berasateguipresenta
unafilosofia de restaurant
informali assequible,
on pot
degustar-ee
el menuideat pel
xef bass.El lies, moltbenat~s
perunpersonaleficient i
discret, haestat concebutcom
unbistrot i roman
oberttata la
setmana.DeIlum t6nue, perb
agradable,el Loidi proposa
un
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La Plassohla
contempor&nia:
I’equilibrijust
entretradici5i actuaiitat. Nous
perdeuel seuceller, ambm~s
de 400refer6ncies
seleccionades
arab personalitat
i criteri prepi.UnI loc piede
romantisisme!
Cbrsega,286.
T.93 237 7588.

Enaquestrestaurant trobareu
unacuina revolucion~riaqueno
oblidala tradiciS. Est~basada
enunacartadetapesi ptatillos
concebuda
per experimentar
ambla mem~)ria
gustativai els
matisosdel mar,la muntanya,
Fhorti el bestiar.Podreu
tastar,
per exemple,el salm5sukei
alvecatmarinatearabgingebrei

c~trics, lee ostresdel Deltaamb
shitakei rostit citric o I’steak
tartar ambgelat de mostassa
dol(;a. Peracabarla vetllada,no
deixeudetastar els seus
cO)stele,quedesprenen
creativitati disseny.
Ohlahotel. Via Laietana,49
(G~)tic), T. 9334150
w~w.ohlahotel.com

EnVille
menuquevaria quinzenalment L’EnVille ~sun dels restaurants
compostper quatre plats
m~sbonicsdela ciutat i est~
(entrant, peix, cami postres)
situat enunedifici histbric que
petites pomions,ideals per
conservaelementscorn sostres
descobdr
la cuinadel xef
de volta, miralls antics,fustes
Berasategui.Nodeixeude
de marbrei unaagradable
tastar les excel.lentscarns.
xemeneia.Ofereix un menu
HotelCondes.
Mallorca,248
tradicional de mercatarabuna
(L’Eixample).
T. 934929292.
selecci5de tapes,carnsi peix
fresc. Escreatiui barreja
www,condesdebarcelona.com

elements
de la cuinacatalanai
la francesaambplats mes
sorprenents:burrata,
amanides,
ousestrellats,
risottos, tonyinaverme~la,
vieires, popa la brasa,magret
d’&nec...Hi hamoltpertriad
Dr, Dou,14(Raval).
T. 9330284 67.
www.envillebarcelona,es
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Els jutges rebran formació en Hisenda
per instruir els processos de corrupció
 La mesura l’acaba d’anunciar el president del TS i del CGPJ però a Girona l’Agència Tributària ja té un any d’avantatge
DIARI DE GIRONA

GIRONA | MARTÍ SANTIAGO

Papers de Panamà; cas Pokémon i la seva derivada Manga; la
Infanta i Nóos; el clan Pujol amb
el seu 3% i les ITV; trama Púnica;
la Gürtel; els papers de Bárcenas;
els ERO d'Andalusia; Bankia i l’exministre Rato; l’assumpte del Palau de la Música... falta espai en
aquesta pàgina per enumerar la inﬁnitat de casos de corrupció que
estan oberts en l’actualitat a tot Espanya i en el qual s’investiga polítics, empresaris, futbolistes, vedets i altres tipus de presumptes saquejadors dels tributs al ﬁsc i delinqüents econòmics. Però sembla
que hi ha intenció de combatre
aquest pillatge o això almenys és
el que recentment ha transmès el
president del Tribunal Suprem
(TS) i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes,
en indicar que els jutges espanyols rebran formació en Hisenda
per afrontar els macroprocessos
per corrupció.
Lesmes va urgir a la necessitat
de formar els jutges en matèria de
delinqüència econòmica durant la
inauguració dilluns del curs «Macroprocessos i delictes contra la
corrupció», que dirigeix qui va ser
magistrat instructor del cas Gürtel
a l’Audiència Nacional, Pablo Ruz.
No obstant això, a la província de
Girona han pres un any d’avan-

L’Agència Tributària durà a
terme el mes de maig una
jornada tècnica sobre delictes
contra la hisenda pública
El president de l’Audiència
recorda que la formació es va
acordar un any abans de les
declaracions del CGPJ

això les jornades, perquè ﬁscals i
instructors sàpiguen a qui acudir
quan cal investigar un delicte contra la hisenda pública. Del que es
tracta és d’aconseguir que els jutges puguin dominar aquesta matèria sense que els grans despatxos
especialistes en casos de delictes
ﬁscals aconsegueixin confondre'ls.

El president de l’Audiència, Fernando Lacaba, explica que a Girona ja fa un any que es formen els jutges.

tatge al president dels jutges perquè l’Agència Tributària oferirà al
maig la segona jornada de formació en matèria de delictes contra la hisenda pública a jutges instructors, magistrats penals i ﬁscals,
com ja va fer el 2015.
El president de l’Audiència Provincial de Girona, Fernando Lacaba, explica que aquesta iniciativa
DIARI DE GIRONA

va sorgir de la mateixa Agència Tributària, quan el seu delegat li va
proposar realitzar unes jornades
tècniques en comprovar, juntament amb l’Advocacia de l’Estat, la
lentitud amb la qual s’investigaven
els delictes contra la hisenda pública, la qual cosa anava «en perjudici del resultat ﬁnal de la sentència» per culpa les dilacions in-

Absolt d’assaltar una masia a
Cornellà i apunyalar-ne l’amo
 L’Audiència conclou que
no hi ha proves per
condemnar el processat
a 17,5 anys de presó
GIRONA | DdG/ACN

La delegació, durant la visita a l’Ajuntament de Camprodon.

Funcionaris i polítics xinesos
s’interessen per Camprodon
CAMPRODON | DdG

Camprodon va rebre ahir al migdia una visita molt especial. Una
delegació de funcionaris públics i
representants polítics de la Xina va
visitar el municipi per interessarse pels sistemes de gestió pública.
Jordi Batchelli, primer tinent d'alcalde, i Xavier Juncà, segon tinent
d'alcalde i president de la Manco-

munitat de la Vall de Camprodon
van saludar institucionalment i
acompanyat la delegació durant la
seva estada al municipi. Delegació
i representants camprodoninsvan
poder conversar sobre diferents temes relacionats amb la gestió de
polítiques públiques locals i sobre
el sistema de prestació de serveis
relacionats amb la salut pública.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

degudes i les prescripcions.
D’aquesta manera, a força de
jornades tècniques, l’Agència Tributària pretén superar l’hostilitat
general que provoca el dret tributari als jutges, per l’aridesa de la
matèria, alhora que els ofereix recursos materials i personals per a
les seves investigacions.
Doncs també serveixen per a

No cal jutge especialitzat
El president de l’Audiència no
considera necessari que hagi d’existir un jutge especialitzat en
aquests assumptes tributaris «perquè no són delictes que es cometin amb gaire freqüència» i ja existeix una ﬁscalia anticorrupció a Girona que engloba els delictes contra la Hisenda pública.
Lacaba indica que aquestes segones jornades serviran també
per als nous jutges «que han aterrat» a la província, si bé indica que
són de participació voluntària.

L’Audiència Provincial de Girona ha absolt l’acusat de cometre un
assalt violent a casa d’un empresari
de Cornellà del Terri el 21 de setembre del 2009. La sentència conclou que no hi ha proves que demostrin que va participar en el
robatori, durant el qual quatre
persones van entrar a la masia i van
amenaçar de mort l’empresari, el
van encanonar amb una arma, el
van colpejar i li van clavar un ganivet a la cuixa perquè revelés on
tenia els diners. L’acusat, que durant el judici va negar la seva implicació en el robatori, s’enfrontava a 17 anys i 6 mesos de presó.
Els assaltants van marxar de la
casa amb 9.000 euros i van deixar
el matrimoni lligat, tancat amb

clau al pis de dalt però «no ha
quedat acreditat que l’acusat intervingués en el fets», conclou la
sentència, que a més ressalta que
no hi ha cap rastre d’ADN que
vinculi l’acusat amb el robatori ni
amb la pallissa que els assaltants
van clavar a la víctima.
Segons la sentència, l’única prova que hi ha contra el processat són
les trucades que es va creuar amb
el seu germà, l’altre acusat pel robatori però a qui encara no han jutjat perquè està fugit de la justícia.
«Tot i que s’ha constatat l'existència d’un tràﬁc de trucades i missatges entre els dos germans el
dia i l’hora dels fets no s’ha pogut
localitzar la ubicació del telèfon i,
per tant, no es pot concloure que
era al lloc dels fets», argumenta la
sentència.
Apunyalat a la cuixa
El que sí ha quedat provat en el relat de fets és que l’assalt es va perpetrar a quarts de deu de la nit del
21 de setembre de 2009, quan qua-

tre lladres van entrar a la casa amb
l’objectiu d’assaltar-la. Un va entrar
a través de la ﬁnestra del lavabo i va
obrir la porta a dos més, mentre el
darrer esperava dins el cotxe.
Armats amb els ganivets i pistoles simulades, van abordar el
matrimoni i el van fer tombar a terra, on els van lligar les mans amb
cinta d’embalar. «Van dir que només volien diners i que sabien
que guardaven 50.000 euros en
ua caixa forta», detalla la sentència.
L’empresari els va dir que no tenien
tants diners i que només hi havia
un sobre amb 3.000 euros al seu estudi. Els lladres van agafar el sobre,
però com que volien més diners
van incrementar la violència.
«Els assaltants van seguir colpejant el marit, també el van encanonar amb una arma i, ﬁnalment, li van clavar un ganivet a la
cuixa dreta», relata el tribunal. La
dona va recordar llavors que tenia
6.000 euros i els els va entregar. La
sentència no és ferma i es pot recórrer.

TV3-Canal 33
Tria 33 (13-4-2016)
Entrevista a l’escultor Jaume Plensa amb motiu de l’exposició de quatre escultures al
Palau de la Música Catalana. L’entrevista, de la periodista Laura Sangrà, va ser
realitzada al Palau, el mateix dia que es van instal·lar les escultures.
Enllaç versió que es va emetre (07:16 minuts):
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/entrevista-a-jaume-plensa/video/5593884/
Enllaç versió llarga (18:37 minuts):
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/entrevista-a-jaume-plensa-versiollarga/video/5593875/

SBS mediavisión (televisió japonesa)
Reportatge sobre el Palau de la Música Catalana.
Enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=O-b9WLLZu7A&feature=youtu.be

«Carmela», una ventana a Plensa
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«Carmela», una ventana a Plensa
Las cuatro piezas que el artista ha instalado en el Palau de la Música ya se han convertido en un foco de atracción
turística
Compartir

0

Compartido 4 veces

Plensa, junto a «Carmela» - A. BOFILL
M. GÜELL / Barcelona - 12/04/2016 a las 17:43:30h. - Act. a las 16:30:40h.
Guardado en: Cataluña , Barcelona

Via Layetana, diseñada por Cerdà para enlazar el Puerto con el Eixample,
abre una ventana a la obra de Jaume Plensa, tan cara de ver en Barcelona.
Si miramos hacia el Palau de la Música desde la calle Sant Pere Més Alt

http://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-carmela-ventana-plensa-2016041...

14/04/2016
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descubrimos una cara de adolescente imponente que firma el escultor
catalán.
«Carmela» se ha convertido en pocos días en un foco de atención del
barrio de la Ribera. «Plensa tenía muy claro cuál debía ser su ubicación
exacta en la calle», destaca Víctor García de Gomar, director artístico
adjunto del Palau , que ha preparado con mucho mimo esta exposición que
reúne cuatro piezas del artista y que se suma a la intención de la institución
de dialogar con las artes plásticas.
Hay gente a todas las horas del día y todos se quedan maravillados con la
belleza de este pedazo de hierro fundido que alcanza los cuatro metros y
medio. Algunos se alejan y se vuelven a acercar para captar la inmensidad
de este rostro cautivador que pertenece a una joven de quince años
barcelonesa que ha sido la modelo afortunada.

Pasará el verano junto al Palau de la Música
La exposición estará abierta hasta el 16 de mayo pero «Carmela» pasará
el verano en el Palau y seguirá anclada hasta el 16 de septiembre. «Nos
encantaría que se quedara aquí para siempre pero eso no va a ser tan
fácil», comenta García de Gomar mientras observa el interés de la gente
que pasea por las inmediaciones del Palau. «Este fin de semana se han
acercado mucha gente a verla de cerca», afirma.
En el Foyeur del Palau descubrimos «Silent music III». «Plensa estaba
construyendo esta pieza cuando le llamé para proponerle la exposición
–concreta García de Gomar-. Él mismo dijo que era algo premonitorio y me
contó que su padre era un gran melómano y que quiso que aprendiera
piano para algún día poder actuar en el Palau. El sueño de su progenitor se
ha hecho realidad pero Plensa ha entrado en el Palau gracias a sus don
para las artes plásticas y no para la música».
No es tan fácil acceder al primer piso, sólo si se hace la visita del edificio
modernista o si se compra la entrada para algunos de los conciertos… La
Sala Lluís Millet acoge un diálogo silencioso entre las caras «Sanna´s
dream» y «Rui Rui’s dream». El Palau engrandece un Plensa musical y
silencioso.
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01.IV.2016. EXUBERANCIA
MUTTERIANA
BARCELONA. PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
01-IV-2016
ANNE-SOPHIE MUTTER, violín y dirección. THE MUTTER
VIRTUOSI.
Obras de A. Previn, J. S. Bach y A. Vivaldi.
Aforo: 2.049 Asistencia: 95%

Anne-Sophie Mutter visitó esta vez el Palau barcelonés acompañada de los Mutter virtuosi, el conjunto de becarios
actuales y antiguos que auspicia su Fundación –que ha producido, entre otros, valores tan destacados como los de
Sergei Khachatryan o Arabella Steinbacher–. La formación demostró un sólido nivel más allá de ciertas
imprecisiones, en especial en la primera y comprometida página del programa, el Nonet para dos cuartetos de cuerda
y contrabajo que André Previn dedicó en 2014 a la solista y que se estrenaba en España. La obra es, más que
ecléctica, desigual, con momentos de lirismo postromántico –en especial en el segundo movimiento, Declamatory– y
otros de lenguaje formalmente más contemporáneo, pero en todo momento estructuralmente inconexa. El conjunto
deja una sensación pobre y queda a mucha distancia del Concierto para violín “Anne-Sophie” o de otras obras de
Previn.
El concierto se continuaba con el Concierto en Re menor para dos violines, cuerdas y bajo continuo BWV 1043K de
Bach, que fue interpretado muy lejos de cualquier presupuesto historicista, tanto en los tempi y en las dinámicas como
en los recursos técnicos. Mutter pertenece, desde luego, a una tradición bien distinta, pero juzgado desde sus propios
presupuestos nada cabría reprochar a ese Bach más enérgico que matizado y más colorista –bellísimo el Largo ma non
tanto del segundo movimiento– que reflexivo. Desde su akmé interpretativo, la alemana derrochó virtuosismo y tuvo
tiempo también para corregir sobre la marcha algunos desajustes rítmicos de sus acompañantes.
Pero más brillante resultó todavía su versión de las Cuatro estaciones vivaldianas. Aquí impuso una lectura del todo
exuberante, sustentada en velocísimas dinámicas, contrastes cromáticos y un fraseo rotundo y vehemente. Una
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suculenta ejecución a la que la magnífica artista pondría broche con dos propinas, una de ellas otra delicia bachiana, el
Aria de la Suite núm. 3.
Javier Velaza
Crédito: © Antoni Bofill
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