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De, frente

CorrupciSn
tal y tal y

- no de los improperiosm~srecordados de Jestis Giles aquel que, dirigi6ndosea |as hordasde su Atleti,
proclamabaa voces y con tono fingido que
"no todos los periodistaaaaaaaas, son unos
hijos de putaaaaaaa".Lejosde aplacar los
hnimosde la masa,el efecto pretandidoera

U

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

el contrario. E1promotory luego alcalde de
Marbella, embarcadodurante afios en refriegas encarnizadascon la prensa, se defendia
con escupitajos dial6cticos de unas informaclones que desvelabansu gesti6n fraudulenta, tanto desdela presidenciadel clubde ftitbol como,sobre todo, en la Alcaldiadel
municipiomalaguefio.Gil pag6con la c~rcel
sus delitos de prevaricaci6n, malversaci6n
de fondospfiblicos, apropiaci6nindebida y
un trasiego de miles de millones de pesetas
distraidas de las arcas del consistorioen un
sistema de corrupci6n del que participaban
concejales y empresarios.
Parafraseandoa Gil, no todos los concejales
son unoshijos de puta, pese a que declaraclones ante el juez comolas recientes de
DavidMarjaliza, cerebro de la tramaPdnica,
corroborenalgo queenlos filtimos afios ha
sido un secreto a voces: la comprade la
voluntad de muchosediles con sobres bien
gordos, comisionesa porrillo (algunosalcaldes llevabanel apododel tanto por ciento

que imponlancomopeaje...) y regalos golosos para recalificar terrenos, aprobar planes
de urbanismoy favorecer intereses inmobiliarios espurios. Esos sobornos han movido
cantidades indecentes de dinero, contribuyeran a inflar el preciode la vivienda,hipotecaron a miles de familias y generaronuna burbuja que, cuandohizo pum,hundi6al resto
de la economia.
La trama marbelli ~1 llamado caso Malayaes el paradigmade la corrupci6n, un manual
de estilo en el queGil (fallecidoseis afios
antes del juicio) ejerci6 en vida de maestro
de ceremonias:sus discipulos acabaronsentadosen el banquilloy de alli, a la cfircel.
Desdeentonces, la relaci6n de casos de
corrupci6n urbanistica que han beneficiado
a politicos y partidos no cabenen un anuario
y los nombresde los implicadosllenan un
listln telef6nico: PalmaArena,caso Uni6n
trama Pokemon,CaSOPalau, caso Telde,
P~nica,Gfirtel.., unsinfin. "Ytal y tal y taF,
quediria Gfl. ¯
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ntavui.cat/serveis/eltemps

Efemèrides

Jordi Soler i Toni Strubell

Temperatures i pluges
Temperatures Pluges (l/m2 )
Màx.

ESTACIÓ

Amposta
Amposta
Banyoles
Banyoles
Barcelona
Barcelona
Berga
Berga
Cabrils
Cabrils
El Perelló
El
Perelló
El
Vendrell
El Vendrell
Girona
Girona
La Bisbal
La
Bisbald’Empordà
La Seu d’Urgell
Lleida
Lleida
Òdena
Òdena
Olot
Olot
Roses
Roses
Sabadell
Sabadell
Tarragona
Tarragona
Tàrrega
Tàrrega
Ulldemolins
Ulldemolins
Vallirana
Vallirana
Vielha
Vielha
Vila-rodona
Vila-rodona
Alacant
Andorra
Castelló de la Plana
Palma
Perpinyà
València
Berlín
Brussel·les
Londres
Madrid
París
Praga
Roma

25
24
20
19
20
23
22
22
24
23
25
24
22
24
23
21
25
21
23
12
22
24
21
23
22
22
25
20
18
16
26
17
18
22

Mín. Ahir

13
11
14
8
13
14
11
11
11
11
11
9
11
14
12
14
10
11
11
5
11
16
12
15
12
14
16
9
8
10
10
10
6
11

Abansd’ahir

0 0
4.2 0
0 0
4.5 0
0 0
0.2 0
0 0
1.8 0
1.8 0
9.9 0
3.6 0
2.1 0
10 0.1
9.1 0
0 0
0 0
2.4 0
2.2 0
0 0
2.7 0
0 0

Temperatures d’ahir i precipitacions
d’abans-d’ahir i d’ahir ﬁns a les 20.00 hores.

A

ta maror

Càlid

Oclús

Fred

D

Anticicló Depressió

왘1618. Una confusa intriga diplomàtica entre la monarquia
hispànica del rei Felip III i la Sereníssima República de Venècia,
coneguda com la “conjuració de Venècia”, va provocar, en ser
descoberta, una violenta revolta contra els estrangers. Fonts
italianes l’anomenen “conjura de Bedmar”, pel nom de l’ambaixador espanyol. Segons els historiadors venecians, va ser un
complot de les autoritats dels dominis espanyols a Itàlia, o sigui, el duc d’Osuna i virrei de Nàpols, assistit per l’escriptor
Francisco de Quevedo, el marquès de Vilafranca i governador
de Milà, i l’ambaixador espanyol davant la República, marquès
de Bedmar, que haurien utilitzat un grup de mercenaris francesos residents a Venècia per crear una situació que permetés la
intervenció de la flota espanyola present a l’Adriàtic. Després
de l’escàndol, amb un intent d’assalt popular a l’ambaixada espanyola i la novel·lesca fugida de Quevedo disfressat de captaire, tots els càrrecs implicats van ser destituïts per la seva hostilitat envers els venecians. / Imatge: www.lookandlearn.com
왘1635. França declara la guerra a Espanya i el comte duc
d’Olivares obre un nou front a Catalunya.
왘1901. Primeres eleccions a les quals es presenta la Lliga Regionalista, que obté 4 dels 7 escons per Barcelona.
왘1929. Inauguració de l’Exposició Internacional de Barcelona.
왘1960. Durant una visita del general Franco a Barcelona, un
grup d’activistes catalanistes entona el Cant de la Senyera al
Palau de la Música Catalana. La policia va detenir alguns dels
promotors de l’acció, coneguda com els Fets del Palau, entre
els quals es trobava Jordi Pujol.

El joc

tavui.cat/serveis/horoscop
CRANC 22/06-22/07

ONCE
Sorteig 18 de maig

LOTO 6/49
Sorteig 18 de maig
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s cinemes

L’agenda de la Catalunya Central
Concerts
IGUALADA
왘 22.30.

Hot Blues. Concert a càrrec d’El Petit de Cal Eril.

Infantils
BERGA
왘 19.00

a 20.30. Pavelló d’Esports
Vell. Inici dels assajos de les diferents comparses.

GES ACEC 3D

Birds. La...

18.00-20.00

Birds... (CAT)

18.20-20.20

n América: Civil... 18.10-19.20-22.20

mbre que conocía... 18.00-20.15-22.30

o de la selva

18.10-20.20-22.30

o lado de la puerta 20.40-22.40

s desde el cielo

18.15-20.20-22.30

ados en Miami

18.25-20.25-22.40

el amor se hace

20.20-22.40

ja

18.20-20.10-22.20

che que mi ...

22.30

ónicas de...

18.10

vo: Londres

20.20-22.40

el gran cambio...

18.15
22.00
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17.20-19.50-22.20

dustrial Els Trullols. 93 873 15 32.

c

LTICINES SUCRE

Birds. La...

22.00

Birds... (CAT)

19.00-20.10

Birds. La...

18.15

3D

n América: Civil... 18.50-21.40

o de la selva

19.10-20.50-21.45

día de la ... (V.O.S.E) 22.00

ados en Miami

20.00-22.00

el amor se hace

20.05

ja

18.20-20.10-22.00
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19.50-22.00

lotja, s/n. 93 883 21 08.

NAL TARONJA

0 InfoTaronja. 07.00 Notícies
arxa. 10.00 Primer pla. 11.00
ra d’anglès. 12.00 Amb Josep
s. 12.30 La 7mana a Ponent.
0 Barra Lliure. 14.00 Notícies
14.30 InfoTaronja. 15.00
cultura. 16.00 Barra Lliure.
0 Aventura’t. 17.30 Gabinet
crisi. 18.30 Gaudeix la festa.
0 Notícies en xarxa. 19.30
oc. 20.00 InfoTaronja. 20.30
. 21.00 Galería Galilei. 21.30
Taronja. 22.00 Barra Lliure.
0 InfoTaronja. 23.30 Gabinet de
. 00.30 InfoTaronja. 01.00 Trail
ntain. 01.30 Reemissió.

9 TV

0 El 9 Informatiu. 07.00
cies en xarxa. 09.00 Hora de la
at. 11.00 El 9 Informatiu. 11.30
trevista. 12.30 De bat a bat.
0 Progressem adequadament.
0 El 9 Informatiu. 14.30 Gaudeix
sta. 15.00 De bat a bat. 16.00
inant per Catalunya. 16.30
tura’t. 17.00 El 9 Informatiu.
0 De bat a bat. 18.30 Des del
panar. 19.00 Notícies en xarxa.
0 Teló de fons. 20.00 Des del
panar. 20.30 El 9 Informatiu.
0 Bon cop de rock. 22.00 Des del
panar. 22.30 El 9 Informatiu.
0 Bon cop de rock. 00.00 Estació
al. 00.30 El 9 Informatiu. 01.00
ra d’anglès. 01.45 Enderrock
02.00 Gaudeix la festa. 02.30
cop de rock. 03.30 Religions.
0 El 9 Informatiu. 04.30 De bat
t. 05.30 Gaudeix la festa.

왘 Caminada

Espai lúdic. Primavera saludable: Caminades per l’entorn
de Castellterçol, a càrrec de Joan
Capdevila, Joaquim Rovira i Ramon Soler. Els dijous.

EL BRUC
왘 19.00.

Biblioteca. Lectura literària de Mariliin Vassenin, escriptora.

IGUALADA
왘 10.00

Conferències

MANLLEU

Sala d’actes del col·legi
La Salle. Xerrada col·loqui L’empresa com a motor de canvi social,
a càrrec de Nil Camprubí.

familiar nocturna
amb sopar sota la llum dels estels
i actuació musical en directe. Sortida dissabte, a les 21.00, des del
pati de l’escola Alfred Mata. Inscripcions a les 20.30. Més informació al telèfon 93 838 02 96.

Exposicions
BALSARENY

왘 Biblioteca. Mostra de treballs
realitzats per Ramona Macià, L’art
del pachtwork. Fins a l’11 de juny.

BERGA

Parc de Ramon Sala Coy.
Explicació de l’espai de salut per a
la gent gran. Dins la Setmana de
la Gent Gran.
왘 17.00. Centre de Dia casa Gimferrer. Xerrada Tracta’m bé. Dins
la Setmana de la Gent Gran.

Parc d’Àngela roca. Caminades en grup. Inscripcions al mateix punt de sortida
왘 20.00 a 21.30. Aula Mercat Municipal. Activitats aula mercat:
Avui cuinem. Hamburgueses, a
càrrec de David Sanglas, cuiner.
Inscripcions al telèfon 93 851 50
22.

왘 Biblioteca municipal Ramon
Vinyes Cluet. Exposició fotogràfica Patum, Passada dimecres
2015. Fins al 31 de maig.
왘 Biblioteca. Exposició fotogràfica La ventana indiscreta, de Blade
Runner i Blow-up. Fins al 2 de juny.
왘 Hospital Sant Bernabé. Exposició ClickPatum. Fins al 30 de juliol.
왘 Sala Casino. Els Gegants de La
Patum. 125 i 150 anys. Fins a l’11
de juny.

CENTELLES

MASQUEFA

CALDERS

CALAF
왘 12.00.

왘 09.00

a 13.00. Casal Francesc
Macià. Xerrada per a empresaris i
emprenedors 10 coses que els autònoms ha de saber i ningú els ho
explica.

MANLLEU
왘 17.30.

Escola bressol municipal
Els Picarols. Parlem de.... La importància de la música de 0 a 6
anys, a càrrec de Mercè Carrera,
mestra de música. Inscripcions al
telèfon 93 851 58 61.

TORELLÓ
왘 19.00.

La Cooperativa. Xerrada
Primers auxilis a l’etapa infantil de
0 a 3 anys, a càrrec de Purificació
García, infermera de pediatria de
l’ABS de Torelló.

Tertúlies
AVINYÓ

v locals

PUIG-REIG

왘 15.30.

왘 19.00.

MANLLEU

anresa

CASTELLTERÇOL

a 14.00 i de 15.30 a 19.00.
Abacus. Casting per a concursants del Gran Dictat. Més informació al telèfon 638 551 285.
왘 20.00. Ateneu. Projecció de la
pel·lícula Rashômon, d’Akira Kurosawa. Dins el cicle Literatura i Cinema del Japó.

Col·loquis

pías desde el cielo’

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 19 DE MAIG DEL 2016

Biblioteca. Qui sóc? En
quin món visc?, a càrrec d’Eugènia Figueras i Harder.
왘 19.30.

CAPELLADES

Saló Rosa La Lliga. Com
escollim la parella? Els detalls que
ens enamoren, a càrrec de Vanessa Postigo, psicòloga.
왘 19.00.

PIERA
왘 19.00.

Biblioteca. 7 d’experiències: Vegana i catalana amb Marta
Castells.

Presentacions
MANRESA
왘 19.00

a 20.30. Botiga Abacus.
Presentació del nou llibre de Bel
Olid, Vents més salvatges.

Diversos
AVIÀ
왘 Durant

el dia. Campionat d’Espanya Copa Federació de Parapent. Aterratge al càmping.

BALSARENY
왘 19.00.

Biblioteca Pere Casaldàliga. Club de lectura d’adults amb
el llibre La dona de verd, d’Arnardur Indrison.

BERGA
왘 18.00.

Residència de Les Germanetes. Assaig general de totes
les comparses inclòs tirabols i
plens.

CALAF
왘 10.00.

Plaça dels Arbres. Caminada guiada per Calaf amb Eva
Naranjo.

CALLÚS
왘 16.30.

Escola Joventut. Assaig
de la colla de caramelles dels petits.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

왘 17.00.

Biblioteca. Club de lectura amb el llibre El festin de Babette, d’Isak Dinesen. Cal inscripció
prèvia.

왘 Sala

NAVARCLES

왘 Les

왘 18.00.

왘 17.00.

Teatre Auditori Agustí Soler i Mas. Espectacle de màgia
amb el Gran Xema. Dins els actes
de la Setmana de la Gent Gran.

SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI
왘 18.00.

Biblioteca Mont-Àgora.
Lectura del còmic Death note, de
Tsugumi Oba i Takeshi Obata.

SANTPEDOR
왘 17.30.

Lokal de la Vila. Taller de
còctels sense alchol.

TARADELL
왘 20.00.

Mas Gasala. Maridatge
de xocolata amb cerveses artesanals. Cal inscripció prèvia al El Xocolater de Taradell.

VIC
왘 Durant

el dia. Col·legi Escorial i
Llar d’Infants Vedruna. Olimpíada
cultural Els racons de la ciutat.
왘 18.00. Aula de Formació Continuada. Sessions de conversa en
català, nivell bàsic.

Visites
CERCS

Petjades de dinosaure.
Dies, 3, 10, 17 i 24 d'abril, i 1, 8, 15,
22 i 29 de maig. A les 12.00, des
de la Recepció del Museu Mines
de Cercs. Cal reserva prèvia al telèfon, 93 824 0336.
왘 Visita,

SANTA EULÀLIA DE
RIUPRIMER
왘 09.30.

Parada del bus. Visita al
Palau de la Música Catalana.

Cap de setmana
BAGÀ
왘 Marxa

nòrdica. Divendres 20 de
maig, a les 10.00, al Club Bagà
Gran. Cal inscripció prèvia.
왘 VII Caminada Blaugrana i IX Dinar de Germanor. Sortida diumenge. Més informació a la web:
www.bagablaugrana.cat.

CASTELLGALÍ
왘 IV

edició de la Marxa Semi-Nocturna de la Ruta de la Guineu. Dissabte, a les 19.30, des del casc antic. Més informació i inscripcions
a l’ajuntament o al Casal Cultural.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
왘V

Pujada Guardiola-Cerdanyola.
Sortida diumenge. Més informació al telèfon 93 822 70 59 o a la
web: www.guardiolabergueda.cat.

d’exposicions CACiS. Exposició internacional enREDadas.
Fins al 30 de maig.

CAPELLADES

Voltes Casa Basa. Exposició fotogràfica Cinquantenari de
la Creu de Miramar. Fins al 22 de
maig.
왘 Mirador Museu Molí Paperer.
G8/750 estels. La volta celeste, de
Mario Pasqualotto. Fins al 17 de
juliol.

CENTELLES
왘 Centre

d’Art el Marçó Vell. Univers Q,de Quim Domene. Fins al
22 de maig.

EL BRUC
왘 Can

Casas. Catalunya en transició. Fins al 29 de maig.

GIRONELLA
왘 Casa

Pairal Teixidor Bassacs.
Exposició permanent sobre la història de la industrialització del
Berguedà als segles XIX i XX: el
tèxtil, la mineria, el carrilet i el
món rural.

IGUALADA

왘 Biblioteca

Central. Sensacions,
d’Empar Aranda. Fins al 30 de
maig.
왘 Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps. Gravats, fotografies i retrats, de l’Escola Gaspar Camps.
Fins al 17 de juny.
왘 Igualavins Copes. Exposició
d’olis i acrílics de Núria Riba. Fins
al 31 de maig.
왘 Museu de la Pell. Exposició itinerant Controles?. Fins al 23 de
maig.
왘 Museu de la Pell. Exposició Sigara Segarra. Cruïlla entre ibèria i
hispània. Fins al 3 de juliol.
왘 Sala municipal d’exposicions.
Positiu o negatiu, de Clara Rossy.
Fins al 29 de maig.
왘 Vestíbul del Teatre de l’Aurora.
Sabem com comença, però no
com acaba, de maria Santfores
Salla. Fins al 31 de maig.
왘 Vinnart. Retrats il·lustrats, de
Teresa Suau. Fins al 31 de maig.

L’AMETLLA DE MEROLA

왘 Museu de la colònia Vidal/Logos Berguedà. Exposició La mirada sagaç del fotògraf Àngel Prat.
L’exposició romandrà oberta fins
al 30 de setembre.

MANLLEU

왘 Sala d’exposicions de Can Puget. 4a exposició de pintures i dibuixos de nens i adults del taller
d’art de Juan Varea. Fins al 22 de
maig.

MANRESA
왘 Centre

cívic Selves i Carner.
142: Degoteig d’aigües. Fins al 30
de maig.
왘 Llibreria Papasseit. Exposició
col·lectiva Variacions de la seducció. Fins al 26 de maig.
왘 Vestíbul de la biblioteca del
Casino. Des de 1866 fent ciutat:
150 anys de la Policia Local de
Manresa. Fins al 31 de maig.

MOIÀ

왘 Biblioteca.

Exposició de quadres amb tècnica mixta, de Montserrat Vallvé Viladoms. Fins al 31
de maig.
왘 Museu. Exposició temporal Europa fa 1 milió d’anys. Fins al 12 de
juny.

NAVARCLES
왘 Biblioteca

Sant Valentí. Exposició Mafalda: 50 anys.

PIERA
왘 Sala

d’actes de la biblioteca.
Exposició 20è Aniversari de l’Institut Guinovarda de Piera. Fins al 28
de maig.

SOLSONA
왘 Museu

Diocesà i Comarcal.
Sub Tuum praesidum (Sota la vostra protecció). Fins al 31 de juliol.

TORELLÓ

왘 Biblioteca

Dos Rius. Mots de la
torneria. Fins al 31 de maig.
왘 Sala municipal d'exposicions.
Factor(s) 25, de Laia Gutièrrez.
Fins al 20 de maig.

VIC

왘 AcVic

Centre d’Arts Contemporànies. Exposició Art+Escola+Buit. Fins al 30 de juliol.
왘 Catedral. Exposició permanent,
Torras i Bages. Home de l’eternitat.
왘 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Exposició multidisciplinar
El fil conductor. Empresa-Escola/
Escola-Empresa. Fins al 29 de
maig.
왘 Fundació Mil·lenari. Selecció
de cartells de Xavier Esclusa Trias
Poster Addict. Fins al 31 de maig.
왘 Galeria El Carme. Exposició
col·lectiva Óxid de boira. Fins al
28 de maig.
왘 L’Atlàntida Bar. Exposició gràfica Tribut a David Bowie. Fins al 12
de juny.
왘 La Farinera. La natura. Fins al
10 de juny.
왘 Museu
Episcopal. Exposició
pictòrica 116 anys de Pintura Catalana. Fins al 25 de juny.
왘 Sala d’exposicions de la Fundació Antiga Caixa Manlleu. Exposició pictòrica i literària Exilis,
fronteres i desarrelaments, de
Carles Vergés i Víctor Sunyol. Fins
al 29 de maig.
왘 Temple Romà. Abans i ara. Del
grafisme al disseny gràfic a Osona. Fins a l’11 de juny.
왘 Vicjove. Exposició del col·lectiu
Partee Computers are boring. Fins
al 3 de juny.

VILANOVA DEL CAMÍ
왘 Biblioteca.

Exposició de bruixes. Fins al 25 de maig.

왘 Manresa.

Manualitats i pintura.
Els dijous, a les 18.15. Cal inscripció prèvia.
왘 Moià. Curs e monitor d’activitats de lleure. Del 30 de maig al 4
de juliol, de 09.00 a 14.00, a Can
Carner. Més informació i inscripcions al telèfon 93 830 14 18.
왘 Òdena. Taller solidari Kimo-kap.
Dissabte 21 de maig, de 15.30 a
20.00, al Teatre Centre Unió Agrícola. Cal inscripció prèvia.

INFANTILS
Taller infantil Fes el
teu propi llibre-conte!. Divendres
20 de maig, a les 17.30, a la sala
infantil de la biblioteca.
왘 Navarcles. Taller L’armari de
l’Olivia. Divendres 20 de maig, a
les 18.00, a la biblioteca. Per a
nens i nenes de 4 a 10 anys. Cal
inscripció prèvia.
왘 Piera. Descobreix el Miocè. Divendres 20 de maig, a les 18.00, a
la biblioteca. Per a nens i nenes de
6 a 12 anys. Cal inscripció prèvia.
왘 Piera. Laboratori de lectura Papallones a la panxa. Dimarts 31 de
maig, a les 18.00. Per a infants de
4 a 9 anys. Cal inscripció prèvia a
la biblioteca.
왘 Piera. Taller El joc de l’ampolla
espia. Dimecres 1 de juny, a les
18.00, a la biblioteca. Per a nens i
nenes de 6 a 12 anys. Cal inscripció prèvia.
왘 Gironella.

Convocatòries
DIVERSOS
왘 Artés. Concurs de logotips en
commemoració del Centenari
de la Revolta dels Burots. L’objectiu d’aquesta iniciativa és seleccionar quin serà el logotip destinat a ser la imatge del Centenari
de la Revolta dels Burots i que pugui ser utilitzat en la difusió de les
activitats en el material de marxandatge. Les propostes hauràn
d’entregar-se per correu electrònic a l’adreça: participa@artes.cat
o bé en format CD a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Artés. El termini de presentació de les propostes estarà
obert fins al 27 de maig del 2016.
Més informació al 93 830 50 01.

NECROLÒGIQUES
La Balconada
Inocencia Silva Carballo. Va
morir als 83 anys. Exèquies, avui, a 2/4
d’1 del migdia, a la parròquia de Santa
Maria de Montserrat de la Balconada.

Manresa
José Luis Mateo Garcia. Va morir als 60 anys. Exèquies, avui, a les 10
del matí, a la sala Montserrat de la funerària Fontanova de Manresa.

Montesquiu
Josep Vilalta Rivera. Va morir
als 83 anys. Exèquies, avui, a les 4 de la
tarda, a la parròquia de Montesquiu.

Navarcles

Antonia Carnero Figuera. 79
anys. Exèquies, avui, a les 5 de la tarda,
a l’església parroquial de Navarcles.
Josefa Serra Armadans. Va morir als 86 anys. Exèquies, avui, a les 11
DIVERSOS
del matí, a la parròquia de Santa Maria.
왘 El Pont de Vilomara i Rocafort.

Cursets i tallers

Taller Decorem lletres amb scrapbooking. Dijous 26 de maig, a les
15.00, a la biblioteca municipal.
Cal inscripció prèvia.
왘 Manresa. Gimnàstica dolça. Els
dimecres, a les 18.00, al local
d’Esbarjo i Cultura del Guix. Cal
inscripció prèvia.
왘 Manresa.
Informàtica
per
adults. Els dijous, a les 11.30, al local social de l’AV. Cots-Guix-Pujada Roja. Cal inscripció prèvia.

Sant Vicenç de
Castellet
Juana Fernández Castro. Va
morir als 101 anys. Exèquies, avui, a les
11 del matí, a l’església parroquial de
Sant Vicenç de Castellet.

Tona
Simon Aguado Luena. 86 anys.
Exèquies, avui, a les 12 del migdia, a la
parròquia Sant Andreu de Tona.
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El pare de Flanagan va sobreviuera gens faldiller. No sóc un es recrea amb detalls minúsculs
re
d’aquests escriptors que expliquen
–on
va
a
parar
una
closca
d’ou
comPAÍS: España
FRECUENCIA: Diario al ferrocarril de la mort. No va
la seva vida, durant dotze anys
he
prada
al
mercat
negre–
i es nota que morirfinsmoltdesprés...“justeldia
PÁGINAS: 39
O.J.D.: 131497
estat abduït per vides que, fins i tot ha contrastat les descripcions en- en què vaig acabar la novel·la”.
TARIFA: 2980 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 113 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA
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L’Auditori inicia
una integral de Bach

Natàlia Gutman
cancel·la els concerts

Propostes del RACC
per al Primavera

MÚSICA L’Auditori comença
avui, dins del cicle de música
antiga, la interpretació de la
integral dels Concerts de Brandenburg i les Suites per a orquestra de Bach per l’Akademie für
Alte Musik Berlin. Un projecte
que culminarà la temporada
que ve amb un altre concert
d’aquesta mateixa formació de
cambra, referent en música
antiga, que des de la seva
fundació el 1982 ha venut més
d’un milió de discos. / Redacció

MÚSICA La violoncel·lista
russa Natàlia Gutman ha cancel·lat tots els concerts després d’haver estat operada
d’urgències d’un aneurisma
cerebral a Porto. Entre les
cancel·lacions hi ha el recital
amb les Suites de Bach que
estava previst avui al Palau
de la Música, dins del cicle
Ibercamera. El període per
sol·licitar la devolució al Palau
o a Ibercamera és fins al 19 el
juny. / Redacció

MÚSICA El Reial Automòbil
Club de Catalunya (RACC) va
proposar ahir que el metro
funcioni durant tota la nit els
dies del festival Primavera
Sound, ampliar l’oferta d’aparcament per a bicicletes, agilitar la gestió de les cues a la
parada de taxis i millorar la
senyalització als accessos al
parc del Fòrum per intentar
reduir els problemes de
mobilitat durant aquest
festival musical. / Agències

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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FRECUENCIA: Semanal
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O.J.D.:
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La madurac,o
d’un jove talent
Benjamin
Grosvenor
hasuperat
I’etapadenenprodil~iper
evolucionar
capa unarealitatsblida,diuXavierCaster
Tenir cura delsjovestalents
Unaarrencada
decarrera, per Grosvenor
no es caracteritzarant
sempm
surt a compte.Cornes
tant,fulEurant,nopasat~picaen per I’expansie temperamental
o
obvi, notots els genispreco~os uncircuit quesembla
les exhibicionsde virtuosisme
ni lea promesespbmerenques obsessionat
ambla joventut,
d’alEunsdels seuscoetaniscom
avolucionenambels anyscapa
Amb23 anys,Grosvenor
forma
per unjoc m~sdepurat,ambuna
malitatssblides. Peresi aquest part d’unErupselectede
sanacombinaci5
de frescor
suportinicial noexisteix,el cam~ pianisteaencaraambel 2 en la
juvenili reflexlY.
de la madumci5
es encaram~s ca sella deles desenes,
al costat
SSnvirtuts queBenjamin
ditTcil, pernodir impossible.
Ala
Grosvenor
podr~aplicar al ben
Gmn
Bretanya,la BBCjafa anys
variat proErama
del recital arab
quepatrccinaun concurs,el
qu~debutar~al Palaude la
Young
musician
of the year, del
MSsica.El romanticisrneintens
qualbansorgit nopaspocs
de la Sonatandm.2 de Chopin
nomsdestacats. Amb11 anys,
(la dela marxa
ftinebre)i la forca
BenjaminGrosvenorva v~ncor
evocadora
de Veneziae Napofi
en la sevacategoda,amb
13
de Liszt conviuranambdues
actuavaal Carnegie
Hall deNova
miradescap al barrocdes
York,i a mb18,el pianista
d’bptiquesdiferents, el ngor
bdtbnicva aconseguir
ser el
delsPreludisi fuE=ues
de
solistam(~sjovemaiconvidata
d’altres nomspmuconeEutsa
Mendelssohn
i I’equilibd de Le
inaugurarels Proms,el fabules casanostracorn Daniil Tdfonov
o tombeau
de Couperinde Ravel.
festival quela BBC
organitza
YujaWan
En
una
trajectbria
al bell miE,els Valsos
poeticsde
E.
cadaestiu al gngantfRoyalAlbert que,entermesideals, ha deser Granados,
tot undetail per part
Hall de Londres,alhorsque
de Ilar~a durada,nomes
el temps d’aquestjovetalent.
signavacontracteambDecca,un eituar~ cadascun
d’aquests
delsm~sc~lebressegells
brillants interpretsenel seuIloc BenjaminGrosvenor
tooa al
discogrSficsenI’embit clbssic. just. Perba horesd’ara,
Palaude la M,tMca
el di, 23.

Amb23 anys,
formapart del
grup selecte de
pianistes arab el
2 a les desene~
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PÁGINAS: 2

O.J.D.: 24410

TARIFA: 780 €

E.G.M.: 32000

ÁREA: 232 CM² - 20%

SECCIÓN: TARRAGONA

18 Mayo, 2016

LesNitsMusical.s
deta Brufagan
va
arribena [a cinquena
edici6
L’Escolania
deMontserrat
far&el concert
d’obertura
delcicle
CEDIDA
Per dnquenavegadaardbenles
Nits Musicalsa la Brufaganya,
cicle de mfisicacl~ssicaqueva
n~ixerambl’objectiud’ajudara
revitalitzar l’entomdel Santuari
de SantMagii, de retruc, ajudar
a qubaquest indret emblem~ttic de diversescomarques
sigui
m~sconegutarreu, la s6n cinc
anysd’uncide est~ consolidat,
gr&ciesa l’assisrbnciad’unptiblic fidel i de precedencies
molt
diversesaixi ho demostra.
L’oberturadel cicle d’enguanyanir~a c~.rrecde l’Escolania de Montserratque actuar&
el divendres17de juny. La
faganya i Montserrats6n dos
llocs isolats entre muntanyes,
bressols antiquissimsde comu- E[Snenscantantsat [’Esco[aniadeMontserrat
nitats de vidamon~.srica,
focus
importants de pietat popular presentaci6.El 13d’agostla so- de la MdsicaCatatana.
que aquest any s’agermanaran prano MartaMath~u,una veu
Tancarhel cicle el lO de searabels cantsde l’Escolania.
iove arab unagranproiecci6de tembrela ComlMixtad’IguaE19 dejuliol ser~.l’orquestra futurofetir&unrecitaltitular De lada, una excel.lent formaci6
de CambraCamemta
XXIla que la Renaixenqaal Noucentisme vocaldirigidaper AlfredCarlaactuar~ ambun concert titu- ambobres de Granados,Mom- mere,antic escolhde Montserlat Mirantel mararabobresde pou, Lamotede Gdgnon,Serra rat qtle ens oferir~ nrl concert
al piano ambel tirol de Temps
de vereToldr&Turina, Montsalva~ge, i Toldr~.,acompanyada
Albbniz...E1narradorDavidPu- per }’osepSurinyac,actualpia- ma.Unviatgecoraldel Renaixeertas, autordel gui6,en far~ la nista del Corde Noiesdel Palau meritaI segleXX.
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Mel Gibson visita la Alhambra de
incógnito como un turista más
● El actor

australiano se dejó
ver por la Colina
Roja escondido bajo
una gorra de beisbol
M. Zugasti GRANADA

La voz se corrió rápidamente
por la Alhambra. Parapetado
tras una larga barba y una gorra
de béisbol, el actor australiano
Mel Gibson estaba ayer por la
mañana visitando la Alhambra
como un turista más. De hecho,
la fugaz visita del intérprete de
Braveheart pilló de sorpresa a
los responsables del monumento
nazarí, ya que el intérprete accedió al recinto de manera discreta
y con sus entradas adquiridas
previamente, según confirmaron
ayer fuentes del Patronato de la
Alhambra y el Generalife. En
principio está descartado que el
actor esté interesado en rodar en
Granada, entre otras cosas porque su carrera sigue sin levantar
cabeza tras diversos tropezones
y declaraciones polémicas que le
han hecho aparecer como un
‘apestado’ en Hollywood.
Tan fugaz fue su paso que ni siquiera dio tiempo a fotografiar a
la estrella. Nada que ver con las
recientes visitas de otros personajes ilustres como Michelle
Obama, la esposa del presidente
de los Estados Unidos, que visitó
el monumento guiada por la
exdirectora del Patronato, María
del Mar Villafranca. Después se
tomó un helado en Los Italianos
y acudió a un espectáculo de flamenco en el Sacromonte. Tim

G. H.

Mel Gibson, en una foto de archivo.

El intérprete intentó
pasar desapercibido en
todo momento en su
recorrido privado
Robbins y Benicio del Toro también visitaron la Alhambra por
sorpresa en 2014 en un descanso
del rodaje de A perfect day, aunque en este caso no tuvieron problemas en dejarse fotografiar y
declararon estar encantados tras
conocer el Patio de los Leones,
recientemente restaurado, según

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

han informado a Efe fuentes del
patronato de la Alhambra y el Generalife.
La visita del protagonista de
Arma letal coincide con los premios Sitios de Interés de la web
de reservas de viajes TripAdvisor,
que indica que Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor presencia en el
ranking. En esta nueva edición
de los premios Machu Picchu, en
Perú, destaca como el mejor sitio
de interés del mundo y la Basílica de San Pedro del Vaticano, en
Roma, como el mejor de Europa
según los usuarios.
La Alhambra de Granada tam-

bién ocupa una buena posición y
ha sido reconocida en segundo
lugar a nivel nacional, octava del
mundo y cuarta en Europa.
Por otro lado la Plaza de España, en Sevilla, también destaca
con la duodécima posición a nivel europeo y tercera nacional.
Ha aumentado dos posiciones
del ranking nacional en comparación con la última edición.
El ranking nacional lo completan la Basílica de la Sagrada Familia, Casa Batlló, y el Palau de la
Música Orfeo Catalana, en Barcelona, el Alcázar y la Catedral,
en Sevilla, el Palacio Real de Madrid y el Acueducto de Segovia.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 97-102

O.J.D.:

TARIFA: 6055 €

E.G.M.:

ÁREA: 1960 CM² - 350%

SECCIÓN: REVISTA

17 Mayo, 2016

MUSEUS
DE PORTES
ENFORA
0 INTERIORS

Diversos museusdel pals seleccionen
per a ELTEMPS
una de les seves obres
corn la m6sva|uosa o representativa
dels seus fons.

Obres selectes
I~.vtos de Victoria Bech

0 cERvoLA
MUSEU
DE PREHISTORIA
DE VALENCIA
la plaquetade la c~rvolapint aria Esunade les paces
m~simporlantsdel Museu
de la Prehist~ria de
Valencia.Aquesta
plata es va recupa~ar
en les
excavacions
de Lluis Pericot a la covadel
Parpall6,realitzadesentreel 1929i el 1931,
i prov~deI’etapadel Paleolitic superiorque
tinguE[Ioc fa entre25.000i 23 000anys.
La C~rvofopintado
l~ dibuixadaa la cara
principaltres figuresen su perposicio:una
cErvolaen tinta negraplana,un cavall gravaten
el contomde la c#rvolai un animalindeterminat
dibuixatambun tra~ simple.En la tara posteriores
pot veureun cap o bust de cervola contomejatarab
un gravat. Aquesta
pe~apertanya la grancol.lecci6 de
plaquetesdecorades
de[ Parpallo, que~s un dels conjunts
m~samplisd’art paleolitic de tot Europa.
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MUSEUS
nE PORTES
ENFORA
0 INTERIOR5

0 ’POLUTROPON’
MUSEUCAN MARIO,GABRIEL

0 ESTELAFUNERARIA
D’AULUS
CAECILIUS
CUBICLARUS
MUSEUDE TORTOSA

del Museu
arqueolbgic
deTortosa
~sI’estelafuner~ria
d’Aulus
Caecilius
Cubiclarus.
Consisteix
enung~anblocdepedrapolida
del segle
II d.C.Lasevafunci6era
la de remembran~a
dunhome
enla partsuperior,unfmntO
motiusvegetals.
A sotahi hauna
toma corbita-denominaciO
tipica
dequalsevol
vaixell mercanti a

peces,I’esculturadePolutropbn
deGabriel,creada
el 2007.Aquest
itemenforma
decilindre ~s let defusta lacadadenegreamb
unesdimensions
de170
x 170x

deCariesd~ustria).Encara
queel

vestigis d’aquests
moviments
interiors. Uescultura
deGabrielSanz
Romero
(Badalona,
1954)escaracteritza
perla sensaci6
d’estarmirantunsfluids congelats
enformes
est~tiques.
Segons
I’autor, "Polutropbn
esrefereixa la ideadeformes
mOItiples
i
muntants:
~sa dir, quebusca
crearla sensacib
dequ~el temps
s’at uratGabriel~s
anescultorquebuscaallunyar-se
dequalsevol
convenci6
a par~irdela rnanipulaci6
dernaterialstanheterogenis
cornarael vidre,el ferro,el plom,el marbre
o el cristall.
consci~ncia
dela inter tesa",explicala fundacio
VilaCasas.

0 CLAVIORGUE
MUSEU
DELA MOSICA
El directordel Museu
dela MOsica
de
Barcelona,
Jaume
Ay’ats, destac~
queuna
deles pecesm~sTmportants
del museu
~s
el claviorgue
deLorenz
Hauslaib
constru’t
entre1590i 1600a Nuremberg.
Estracta
d’uninstrument
enel quals’ajuntenel so
d’unorguei d’unpetit davic~mbal
dins
d’unrnobleenformad’arca.AIs calaixos
frontals-interiors
espotliegir la inscripci6
"EsteOrgano
es dei ExrnoSt. DnBaltasar
beZu~igaMarquisde Aguilafuente
Conde
deVilla~ba~
quefou I’ambaixador
espanyol
a Flandes
i a Fran~a
durantel
regnatdeFelipIV. Aquest
daviorgue
~s
un"magnibc
exemplar
d’uninstrument
musical
renaixentista".
Gr~cies
a unprecis
detestaurad6
s’hapogutrecuperar
la
singularitatdel soperassemblar-se
el
m~xim
a IbriginaLAquestf~t converteix
el claviorgue
enunape~a
Onicaal rnbn.EIs claviorgues
ereninstruments
aristocrbticsquedemostraven
el podereconbmic
del
", compar~
propietari:"Enaquella~poca
tenir unclaviorgue,
eratomtenir araunRolls-Royce
~1directorAyats.
14
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la partinferiorhi haunainscBpci6
quees tradueixcorn:"AIsd~s
Manes.
D’Aulus
CaeciliasCubiclarus,
mortrnentreeradeviatge.Pbrcia
Eufi-bsine
li pos~
e[ mabt
bptim’:EIs
detailsdeI’estela demostren
que
el difuntpertanyia
a unafamilia
adinerada
deIliberts, queerenuna
classesocial romana
formada
per
esclaus
alliberats, Aquest
home
segurament
va set un cambrer
que
va set adoptatpel ciutad~Aulus
Caecilius.
Lainscrip~i6est{obava
al
tourdelcastelldela Suda
(Tortosa)
iva set esmentada
I’any 1627per
Francesc
Martorell.Uany1987fou
substit~ida,
sarala direcci6de
I’arquitecteJosep
Bestraten,
per
unareproducci6
i despr~s
es va
tfaslladaral museu
deTortosa
EL TEMPS¯ 17 maig 2016
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’0 UENCYCLOPI~DIE
MUVIM

h[st6ria natural
-orfgens dels
~ssersvius i

0 ’VERD,GRISI BLAU’
MUSEU
ESPAI EXPOSITIUCANFRAMIS,
ALBERTR~FOLS-CASAMADA

hi hala filosofia,
" apareixen
matem~tiques,
etc. En I’apartat d~lmagiaaci6
articles relacionatsambla literatura i les arts~ L’Enciclop~die
no va
set una obra en la qual nomBs
participessin Diderot i D’Alembert,
sin6 queva set fruit de I’ambici6 i del treball de Bransmestres
Montesquieu,etc. L’Encyplop~die~s consideradauna de les obres
m~simportantsdel s. XVlII i es va convertir en un dels simbolsm~s
impor~ants
de la IFlustraci6.
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DAIbertR~fols-Casamada,
FobraVerd, gris i blau ks considerada
una de les pecesm~simportantsde I’espai expositiu CanFramis,
Unatela acrilica creadael 1 B93i ambunesmidesde 180×180,
Uart de R~fols=Casamada
constitueix una visi6 po~tica que

[’a bst racci6, fins a ardbara "la m~xima
simplificaci6 del cromatisme
caracterRzada
per un predominidels blancs’: segonsCanFramis,
Fan)’ 1967,el prolific pintor cofund~la mdicaescolade Dissenyi Art
de BarcelonaEINA.
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MUSEUS
DE PORTES
ENFORA
0 INTERIORS

0 ESCACS’
MUSEU
DE LLEIDA: DIOEESAI COMARCAL
EIs Esc(~csde SantPered’Agersonla joia del Museu
de
Lleida. Consisteixen un conjuntde vint pecesd’escacs
lets de cristall de roca. Aquesltipus de manufactures
eren considerades
un productede luxe en el seu
temps,corn a conseqQ~ncia
del material arab qu~
estanfets. El conservado(
Alberto Velascoexplica que
"els escacsprocedeixen
de I’antic Egiptefatimita, datat
entre els seglesX IX, [ s6nun producte
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0 PEDRAEN SEC
MUSEU
VALENCIA
D’EI"NOLOGIA
Peral Museu
Valenci~d’Etnologia, la pedraen secrepresentael paisatge
cultural del sec~i la muntanya
del Pals Valencia,per la qualcosa~s I’a b~ecte m~s
representatiu del muse~La pedraen sec, tamb~coneguda
tom a parer seca, is
unat~cnica de construcci5traditional quees fa a partir d’encaixarpedresentre
senseI~s d’argamassa
~rancescTamari~,cap d’exposicionsdel Museud’Etnologia,
explica que’~s6nconstruccions
ques’utilitzen en el mbnde I’agricultura i la
ramaderlaper podercrear terraplens o margesque separenels conreus"i que
permeten
treballar la terra o el ramatsenseel perill queel s~}l s’erosioniEn
I’antig uitat, aquestlipus d’arqui[ecturaera utilitzat pels poblesper cons~ruir
camins,ca~rersempedrats,
molins,ponts,cas~ells,muralles,fins i tot les espones
de les vinyes. A m~s,aquesttipus de conslruccionserenmol~popularsals pa’~sos
catalans,a causade la granquan~itatde pedresen el terreny,

0 SEGADORES TREPAT
MUSEUFABRICA]. TREPATDE TARREGA(MUSEUCAL TREPAT)

quantitat
d’instruments
agr[cai~s
quesuposare~
unarevolucl6
en eltreball
del
campcatai~
i espanyol.
Lessegadores
Trepat
-p{oduides
a partir
de1914-vanser
Ma~s~,
explica
que"desdelaprehist6ria,
elspagesos
havien
d’anar
amblafalsi el
dallfent
unagrand’esfor~
f[sic,
per~arnblacoastrucci6
de lessegadores
Trepat,
dela qualitat
de vidadelspagesos,
erenmEquines
de ~raccio
animal
quedisposaven
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O.J.D.:

TARIFA: 6055 €

E.G.M.:

ÁREA: 1960 CM² - 350%

SECCIÓN: REVISTA

17 Mayo, 2016

MUSEUS
DE PORTES
ENFORA
O INTE ~,IOP,S

0 ’OES;TJOS CALENTS
MUSEU
CANFRAMIS.JOSEPUCLES
JosepUcI~sva pintar Desi~jos
talents el 1988,deu anysdespr~s
que PontusHultenel descobris
pr~cticament
per casualitat i el
selection,s per participar en
una exposici6 al Pompidou
de
Paris,titulada "Senyi Rauxa’. A
partir d’aquell moment,
I’obra
d’Ud~sva anar evolucionantfins
a convertir-se en un dels grans
representantsde la neofiguracib
europea,Desitjos c~tents ~s
unapintura sobretela i oli, arab
una donadespulladasobre un fons
gfis claz El pintor recreaen aquesta
obra un univers onrric quesegueix
I’estil delsanys80:f’guraci6
dib~ixadamolt marcada,est~tica
Dunk,on la sensualitati I’erotisme
tenen un paper predominant.
Encaraqueenels seus origins
I’obra d’Ucl~slos foscai arab

0 ’DOUBLE’
MUSEU
ESPAI VOLART
- BARTOLOZZI
Doublede Bartolozzi ~s una de les pecesquees troben
actualmenta ia sala d’exposici6temporalsVolart 1
de la Fundaci6
Vila Casas.Bar~olozzi
recreaen la tela
una escenasurrealista on les protagonistess6ndues
donesmutilades, sensecaps i cremades,queestan
assegudes
sobre un terra negre.Es un quadrefet arab
tela i oil L’autorel vapinta r el t 973,pertamIbbrase
situa a la terceraetapapict~rica, quefinalitz~ el 1980
quanBartolozzi va representarEspanya
en la Biennal
de Venetia. A partir d’aquestmoment,
la vida familiar
i I’entorn rural vantenir unagraninflu~ncia en la seva
obra,i el port~capa I’abstracci6i la natura.

coloristai po~tica,per6onla figura

que ~nade les pres~nciesm~semblem~tiques
del

ambun forat. La fundaci6Vila Casasexplica que
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