Recull de
Premsa

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 8

O.J.D.: 14121

TARIFA: 3506 €

E.G.M.: 132000

ÁREA: 730 CM² - 87%

SECCIÓN: POLITICA

08 8 Abril, 2015

DIMECRES, 8 D’ABRIL DEL 2015

política

ara

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

Felip Puig salva el llegat polític de Pujol
però es desentén dels negocis familiars
El conseller veu intencionalitat de “destrucció política” en els informes “falsos” de la UDEF
LAIA VICENS / MARC COLOMER
BARCELONA

Des que el 25 de juliol del 2014 Jordi Pujol va fer públic el comunicat
en què admetia l’existència d’una
fortuna familiar oculta a l’estranger,
pocs dirigents polítics de Convergència en actiu havien gosat reivindicar en tribuna pública el llegat polític de l’expresident. El context feia difícil discernir el llegat polític
dels comportaments personals dels
Pujol, i més encara quan no ha quedat acreditat l’origen de la suposada
herència. Ahir, però, el conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig,
va trencar aquesta dinàmica. I ho va
fer en un escenari carregat de simbolisme: la comissió d’investigació
sobre el frau fiscal. “L’herència política [de Pujol] per a mi continua
immaculada”, reivindicava Puig, un
dels homes de confiança durant dècades de l’expresident de la Generalitat i amic personal de Jordi Pujol
Ferrusola. I no es va estar de reiterar que es creu la “versió” dels fets
de Jordi Pujol pare i fill, per bé que
també va reconèixer que “seria molt
millor per a tothom” que els Pujol
acreditessin la suposada herència.
De fet, va procurar no quedar descol·locat en funció del que acabi decidint la justícia: “Només poso la mà
al foc per mi, la meva mare i les meves filles, per qui estic disposat a
cremar-me”, va deixar caure.
També va subratllar que “mai” ha
tingut “cap negoci” ni amb el primogènit del matrimoni Pujol Ferrusola ni amb cap altre dels fills. Ni tampoc amb els seus propis germans,
Jordi i Oriol Puig, imputats per un
cas de suposat blanqueig de capitals. “Mai he tingut cap negoci, ni
empresa, amb Jordi Pujol Ferrusola, amb cap dels seus germans ni
tampoc amb els meus”, va afirmar.
“Sempre he tingut molt clara la vocació de servei públic d’acord amb
els mandats constitucionals, del
Parlament i del Govern”, va afegir.
Puig va anar al Parlament disposat
a desmentir la llegenda que des dels

DOCUMENTS I ACREDITACIONS

Felip Puig va desmuntar amb
documents les acusacions que
han pesat sobre ell. PERE TORDERA

seus inicis en política, als anys 80, ha
corregut al voltant de suposades
pràctiques corruptes a l’ombra dels
Pujol. Des del cas Palau i el presumpte finançament irregular de Convergència fins al cas Adigsa i les suposades comissions il·legals a canvi d’obra
pública. Unes acusacions que, com
feia notar ell mateix ahir, mai han
desembocat en cap actuació judicial: “De tot el que se m’acusa, mai hi ha
hagut una sola instrucció judicial. Ni
he estat mai cridat a declarar com a
testimoni imputat”.

Confiança
Puig es creu
la “versió”
de Jordi Pujol
pare i fill
sobre
l’herència

Intencionalitat política

El conseller va atribuir les acusacions que l’han situat en el punt de
mira a una “intencionalitat de destrucció política”. El paradigma, va
venir a dir, són els informes apò-

crifs de la UDEF, plens de “falsedats” i “mentides” que només pot
“entendre”, va defensar, si s’emmarquen en una campanya política
contra ell.
Però les argumentacions de Felip
Puig –i el seu to serè i discurs mil·limetrat– no van convèncer l’oposició. “Vostè és un crac”, li va etzibar
el diputat d’ICV-EUiA Marc Vidal,
que, amb un sarcasme evident, reconeixia al conseller Puig l’habilitat
per haver sortit airós de 20 anys de
càrrecs públics en llocs per on ha
acabat passant d’una manera o altra
l’ombra de la corrupció. Inclosa la
secretaria general adjunta de CDC
–no tenia poders financers, va subratllar–, quan els convenis amb el
Palau de la Música ara sota sospita
encara eren vigents.e

Audició de La Camarga
sense PSC ni ICV-EUiA
Els membres de la comissió sobre
el frau van escoltar ahir a porta
tancada la gravació de la conversa
entre Alícia Sánchez-Camacho i
Victoria Álvarez al restaurant La
Camarga que Jordi Pujol Ferrusola va entregar a la cambra. Només
els diputats del PSC i d’ICV-EUiA
es van absentar del “circ” de l’audició. Sí que hi era el diputat del PP
Santi Rodríguez –malgrat que els
populars s’oposaven a l’audició–,
segons va dir, per evitar la “indefensió” de les protagonistes de la
conversa que va desembocar en el
cas d’espionatge polític.

Hisenda creu que Oriol Pujol va beneficiar-se d’“ingressos irregulars”
L.V./M.C.
BARCELONA

Oriol Pujol va beneficiar-se dels “ingressos irregulars” en comptes de
les empreses de la seva dona, Anna
Vidal. Almenys així ho sosté un informe de l’Agència Tributària encarregat pel jutjat que investiga el
cas de les ITV. Arran dels moviments als comptes bancaris, l’informe d’Hisenda conclou que tot i que

Vidal sigui l’única sòcia de les societats Serveis i Participació Nova i
Avima Projectes, el fill de l’expresident de la Generalitat també s’hauria beneficiat dels 569.118 euros que
la seva dona va cobrar entre el 2007
i el 2012 de Sergi Alsina, empresari
i amic d’Oriol Pujol. De fet, tots tres
estan imputats en el cas de les ITV
perquè presumptament l’empresari va pagar comissions a Oriol Pujol
a canvi que aquest utilitzés la seva
influència política per mediar en al-
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Implicació
Sergi Alsina
va negar que
demanés
favors “il·lícits”
a Oriol Pujol

gunes operacions empresarials. Tot
plegat ho haurien camuflat com si
fossin treballs d’assessoria d’Anna
Vidal que, segons el fiscal i també
Hisenda, mai va arribar a fer.
I com va beneficiar-se Pujol dels
diners cobrats per la seva dona? Segons Hisenda, el matrimoni els
transferia a un compte comú i els
usava per “afrontar les despeses familiars i invertir en deute públic”,
així com per pagar una part de la casa que la família té a la Cerdanya.

Justament Alsina va comparèixer ahir a la comissió del frau fiscal.
Va reivindicar la seva amistat amb
l’exsecretari general de CDC, però
va negar haver-li demanat favors
“il·lícits”. L’empresari, que va intentar desmentir la seva implicació en
el cas ITV, va defensar la mediació
de la seva empresa Alta Partners per
deslocalitzar –“relocalitzar”, va dir
ell– les plantes de Sony, Sharp i Yamaha i evitar així acomiadar 1.400
persones, segons va al·legar.e
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La oposici6n reprochaal consejero la ausencia de autocritica en su gesti6n
pete ~ios
Barcelona
Felip Puig, cuatro veces consejero de la Generalitat y uno de los
dirigentes al que se ha vinculado con el sector de los negocios de CDC,defendi6 ayer con
vehemenciasu dilatada hoja de
servicios en la politica. Durante
las tres horas que dur6 su comparecencia en la comisi6n de investigaci6n del Parlament, Puig
resalt6 hasta la saciedad que
nunca habia sido imputado y
que Hacienda tampoco le habia
investigado. Tambidn recalc6
que carecia de cuentas en el extranjero y que no ha tenido
vinculos empresariales ni con
Jordi Pujol Ferrusola, ni con dos
de sus hermanos,a los que si ha
inculpadola justicia.
La oposici6n le reproch6 la
vehemencia,la falta de autocritica y el relato impoluto que hizo
Puig de su carrera politica, iniciada a los 18 afios, cuando se
afili6 a Converg~ncia."Por todas
partes por donde ha pasado, ha
habido ruido de corrupci6n. Quiz~ts es que se acerca demasiado
a la gente que delinque", le espet6 el diputado de ICV Marc VidaL"Usted solo busca la destrucci6n politica", le replic6 el consejero, que defendi6 que cualquiera particular, incluidoel hijo del
expresidente, pueda optar a la
contrataci6n de la Generalitat.
Puig relat6 que su amistad
con Jfmior se inici5 a los seis
afios, cuandocoincidieron en el
colegio y que afln mantienen,
pues el consejero proclam6 que
confia en su inocencia yen las
explicaciones que ha dado. Jordi

n6mica de su hermano Jordi
con la empresade Pujol Ferrusola. Tambi6n
justific6 la contrataci6n de su cufiada en los servicios juridicos, de la que dijo que
ya trabajaba para la Generalitat
diez afios antes de que 61 llegara
a la consejeria de Politica Territorial. Ypuestosa justificar, admiti6 haber nombrado a dedo
en el Departamento de Empresa
a Nfiria Betriu, esposa del exdirector de la Policia ManelPrat,
al que Puig puso cuandorue consejero de Interior.

"Por donde pas6,
huboruido. Quizgts
se acerca muchoa
los que delinquen"
Puig considera la
confesi6n de Pujol

un "tema6tico
FelipPui~juntoa DavidFernandez,
enla comisi6n
deinvestigaci6n
deayer./ ALBERT
GARCIA
Terrades, del PSC, insisti6 en
ello: "Haceafios aprendi a no ponet la manoen el fuego por nadie", le espet6 el consejero. En
ratios momentosy con aspecto
circunspecto, Puig proclam6 la
"consternaci6n" que le produjo
la confesi6nde Jordi Pujol sobre
la fortuna oculta. "Untema dtico
o de valores", dijo, para referirse
a lo queen realidad podria ser
un fraude o un delito fiscal, aunque si reconoci6 que seria "mucho mejor para todo el mundo"
que se demostrara el origen del
dinero. Despu~s reclam6 sepatar "1o que es la herencia familiar de la herencia politica" del
expresidente, del que dijo que la
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historia resituar~ en su sitio.
En otto momentoPuig admitido que cuando rue secretario
de organizaci6n o secretario general adjunto de CDCy acudia
una empresaa ofrecerle sus servicios, los enviaba a los ayuntamientos donde gobernaban.
"Eso tiene un hombre",le espet6
el diputado del PP Santi Rodriguez para sefialar lo que podria
ser un delito de tr~ifico de influencias. "Nuncale dije a un alcalde que contratara a una empresa", precis6 luego Puig.
E1 consejero tambidn repiti6
que solo ha via]ado a Andorra
cuatro o cinco veces en su vida,
y siempre para esquiar, porque,

segfin dijo, no tiene cuentas en
aquel pals. "Nunca he mezclado
la actividad pfiblica con la privaday no he permitido que se empleara informaci6n privilegiada", repiti6 en otro momentopara insistir en su honestidad.
Neg6 con rotundidad que hubiera cobrado 250.000 euros en
comisionesdel Palau de la Mflsica, como aseguraba un informe
ap6crifo de la Udef. "El dafio
que provocan los titulares de
diario no se reparan", dijo, aunque admiti6 que no ha prosperado ninguna de las querellas o
demandas que ha presentado
en defensa de su honor. "La ]usticia siempre ha invocado la li-

o de valores"
Despu~s de Puig declar6 el
empresario Sergi Alsina. imputado en el caso de las ITV, y
quien asegur6 que cuando pidi6
a su "amigo" Oriol Pujol que le
facilitara contactos en la Generalitat, lo hizo de "buenafe" para
reducir el impacto de las deslocalizaciones. Por la mafiana, la
comisi6n de investigaci6n escuch6 a puerta cerrada la pol6mica grabaci6n de1 restaurante La
Camargaentre la presidenta del
PPcatalan, Alicia Stlnchez camacho, y la examantede Jfinior Victoria Alvarez. Los diputados del
PSCy de ICV no acudieron orque la grabaci6n la entreg6 Jordi Pujol Ferrusola.
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Un clan sota sospita

Puig creu que «seria
millor» que Pujol
acredités el llegat
El conseller es fia de
la versió de l’excap del
Govern i exalça la seva
«herència política»
Nega haver tingut
cap negoci ni amb el
fill de l’expresident ni
amb la seva família
RAFA JULVE
BARCELONA

F

elip Puig va venir ahir a queixar-se que li estan fent carregar un mort molt fosc des
que ocupa càrrecs a la Generalitat, a finals dels anys 80. I va voler
rebatre totes les acusacions (mediàtiques i via informes policials) que l’assenyalen com una «mà negra» que ha
mogut fils en polèmics casos de corrupció. Per fer-ho, es va presentar a la
comissió d’investigació del Parlament acompanyat d’una tablet i d’un
feix de documents. Amb to assossegat i l’experiència d’haver comparegut sota halos de sospita en les comissions del Carmel i del cas Palau, el conseller d’Empresa va demostrar tenir
molt ben preparades les respostes i
no va escatimar dades per desmentir
el cobrament de comissions o tràfic
d’influències, cosa que no significa
que convencés l’oposició.
Puig va divagar més al parlar de
la seva relació amb Jordi Pujol Ferrusola. Va reconèixer que són «amics»
des dels 6 anys i va dir creure’s la seva «versió» i la de l’expresident al voltant del suposat llegat de l’avi i dels
negocis del primogènit. No obstant,
va matisar que seria «molt millor»
que la suposada deixa s’acredités documentalment i va rebutjar qualsevol vincle empresarial amb aquella
família. «La mà al foc només la poso per mi, per la meva mare i per les
meves filles», va sostenir. Però després va treure-hi ferro i va alabar que
«l’herència política [de l’excap del
Govern] segueix immaculada».
El cas Millet i
les donacions a CDC, el cas Adigsa i les
suposades comissions del 3% en l’adjudicació d’obra pública, la línia 9
del metro… «De tot el que se m’acusa
no hi ha hagut mai cap instrucció judicial. No he sigut mai cridat a declarar, ni com a testimoni ni com a imputat», va sentenciar Puig, que va
veure-hi una «intencionalitat de destrucció política» i va abominar dels
informes apòcrifs de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal
(UDEF) de la policia que el dibuixen
«DESTRUCCIÓ POLÍTICA» /

com un corrupte. Va insinuar allà
que hi ha qui li busca els draps bruts.
Però no va esmentar l’Estat.
Però res. El diputat d’ICV-EUiA
Marc Vidal li va tornar a deixar clar
que ell troba que alguna cosa segueix fent pudor de podrit a Dinamarca. «Vostè és un crac. Fa més de
20 anys que hi és [en càrrecs públics]
i per on ha passat hi ha hagut soroll
de corrupció», li va deixar anar. Entre altres càrrecs, Puig va ser director general de Serveis Comunitaris de Benestar Social (1988-1992) i
després conseller de Medi Ambient
(1999-2001), Obres Públiques (20012003) i Interior (2010-2012).
A Convergència va arribar a ser secretari d’organització i secretari general adjunt. Encara que les finances
no van dependre mai d’ell, es va justificar, i va negar l’acusació que li va
recordar Isabel Vallet (CUP): que se’l
considera l’«home del partit» que,
juntament amb Oriol Pujol, posava
en contacte certs empresaris amb Pujol júnior. Ni amb el seu «amic» ni
amb la seva família ha fet negocis, va
assegurar. I tampoc dinava cada di-

Felip Puig
cONSELLER D’EMPRESA

«De tot el que
se m’acusa no hi
ha hagut mai cap
instrucció judicial;
mai m’han citat
a declarar»
mecres amb Júnior al restaurant Via
Veneto «com indica la gravació» del
cas Camarga que ahir van escoltar a
porta tancada i en silenci, sense comentar la jugada, els diputats de la
comissió (excepte del PSC i ICV, que
no van acreditar el «xou»).
SERGI ALSINA / Després de les tres hores

d’intervenció de Puig, la secretària
de Jordi Pujol Ferrusola, Cristina
Isabel de Francisco, va optar per no
parlar. A continuació, l’empresari
Sergi Alsina, imputat en el cas ITV
amb Oriol Pujol, també va rebutjar
respondre a preguntes, però sí que va
fer un discurs previ en què va defensar que ni ell ni el fill de l’expresident
van cometre cap il·legalitat. Diversos
diputats van evidenciar que no es creien ni una de les seves paraules. H
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LA DEIXA

«Volíem
opacitat
absoluta»
Pujol júnior va defensar
davant la jutge l’augment
de la fortuna familiar
JOSE RICO / J. G. ALBALAT
BARCELONA

La jutge que va interrogar Jordi
Pujol Ferrusola el 26 de març
sobre la famosa deixa de l’avi
Florenci no se’n sabia avenir. «¿A
vostè li surten els comptes?», va
arribar a preguntar-li la magistrada Beatriz Balfagón mentre escoltava el sinuós relat del primogènit del clan sobre com un suposat «llegat» original de 840.000
euros el 1980 va acabar multiplicant-se per 10 amb la seva estada
oculta a Andorra. La transcripció
de la declaració (podeu llegir-la
íntegra a www.elperiodico.cat)
mostra com Júnior no es va moure gens del fil argumental que la
família mira de sostenir des de la
confessió del patriarca.
La paraula que més va repetir el gran de la saga va ser «làmines», en al·lusió als productes financers opacs en què es va anar
invertint l’import de la deixa, i
que, sumats a una rendibilitat
del 10% al 12%, explicarien tal increment patrimonial, sempre segons la versió familiar. «Tot estava col·locat en làmines. El que volíem era una opacitat absoluta en
el tema del nom i les làmines te la
donaven, i a més et donaven molt
bona rendibilitat», va exposar Pujol júnior.

Repartiment equitatiu
El primogènit va explicar que mai
es va interessar per l’origen dels
fons i que des del 1992, quan la família va considerar que ja es donava «una estabilitat política important a Espanya», ell els va anar
repartint entre la seva mare i cada un dels seus sis germans, però va negar disposar de cap document que certifiqui aquests moviments. En total, «un milió d’euros»
a cadascun. «Era una guardiola
considerable, però mai s’ha tingut present», va afirmar. H

El conseller Felip
Puig i el president de
la ‘comissió Pujol’,
David Fernàndez,
ahir.

Hisenda acusa Oriol
Pujol de lucrar-se
de pagaments
il·legals a l’esposa
El fisc insisteix que
els serveis facturats
per Anna Vidal
són ficticis
J. G. ALBALAT
BARCELONA

L’exdiputat de CiU i exnúmero dos
de CDC Oriol Pujol Ferrusola es va
beneficiar dels «ingressos irregulars» percebuts per societats de la
seva dona, Anna Vidal Maragall, i
que provenien de serveis suposadament ficticis pagats teòricament
per l’empresari Sergi Alsina, amic
del matrimoni, segons exposa un
informe de l’Agència Tributària.
Aquest dictamen ha sigut remès a
la jutge de Barcelona que indaga el
presumpte tripijoc en un concurs
d’ITV i el presumpte suborn pel
qual està acusat el fill de l’expresident de la Generalitat.

L’informe al·lega que
«van blanquejar» fons
amb inversions i la
compra de vivendes
Segons Hisenda, «es constata
l’existència, a través de l’anàlisi de
moviments als comptes bancaris»,
d’«ingressos irregulars» procedents
de les societats d’Alsina a les empreses d’Anna Vidal. L’informe sosté a
més que, «com s’ha anat exposant al
llarg de tota la investigació», encara
que en algunes societats Vidal figura
com a única sòcia i administradora,
dels ingressos rebuts «també en resultaria beneficiari final Oriol Pujol».
L’exdirigent de CDC, la seva dona i Alsina estan imputats en el cas
ITV per presumptes pagaments de
l’empresari al polític per utilitzar
la seva influència i el suposat camuflatge d’aquests dispendis eco-
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nòmics com a treballs d’assessoria
d’Anna Vidal que, segons l’acusació, ella mai va fer.
CAP CONTRAPRESTACIÓ / L’Agència Tri-

butària torna a detallar que les factures emeses per les societats de
Sergi Alsina «no es corresponen a
cap activitat econòmica real, al no
haver-hi cap prestació de serveis
efectiva». Els ingressos percebuts
d’aquestes empreses per les societats d’Anna Vidal entre el 2007 i el
2012 pugen a 569.118 euros, i Hisenda insisteix que, encara que Oriol
Pujol no hi figura com a soci, «aquest
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

finalment es beneficiarà també dels
ingressos irregulars descrits». I és
que els diners rebuts d’Alsina eren
transferits a comptes dels quals el
matrimoni era titular i aquelles «nòmines» les feien servir en part per
«afrontar despeses comunes familiars i invertir en deute públic». Fins i
tot detalla el «mecanisme utilitzat»
per «blanquejar els diners procedents dels ingressos percebuts a través de factures falses de les societats
de Sergi Alsina pel matrimoni PujolVidal». Se cita les inversions i la compra de vivendes, com una a Urús, i
cotxes.

Així mateix, l’Agència Tributària també aprecia una altra
«font d’ingressos irregulars» procedents de les empreses d’Oriol Carbó Seriñana, exgerent de
Catalunya Ràdio i de TV-3. La
quantitat seria de 105.560 euros
el 2008 i el 2009. «Estaríem un altre cop davant la presumpta existència d’una facturació fictícia
entre les societats d’Oriol Carbó
i Anna Vidal», relata l’informe,
que recorda que una empleada
de l’empresari va contestar als investigadors amb respostes «poc
concretes i incongruents». H
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Arranz-Bravo

Antoni Capella

Fins al 31 de maig es
podrà veure l’exposició
d’Arranz-Bravo a la
Fundació Arranz-Bravo

Exposició a
l’Arxiu Fotogràfic
de Barcelona, fins
al 3 d’octubre

BARCELONA
EXPOSICIÓ

diversos laboratoris del
país, amb contingut d’alta
divulgació, entrevistes i
articles d’opinió. En l’acte
de presentació hi intervindran, entre altres,
Joandomènec Ros, president de l’IEC; Josep Clotet, president de la Societat Catalana de Biologia
(SCB), i Dolors Vaqué, vocal de publicacions de la
SCB. Tindrà lloc a la sala
Nicolau d’Olwer de l’IEC.

‘Enverinats’. Últims dies
per poder veure l’exposició temporal sobre el verí
(que acaba el 12 d’abril).
L’exposició, amb cinquanta animals vius com ara
taràntules, granotes i
serps, i també amb una
mostra de plantes, bolets
i minerals, explica la
funció i els usos del verí,
desmitifica creences i
desvela facetes desconegudes d’aquesta substància tòxica. Té lloc al
Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

BARCELONA

19.00 PRESENTACIÓ

BARCELONA
EXPOSICIÓ
‘Jo, Joan. Una talla romànica recuperada’.
Aquest projecte de col·laboració entre les dues
institucions ( Museu Nacional d’Art de Catalunya
i Vinseum) ha permès
restaurar l’obra i exposar-la en diàleg amb les
escultures atribuïdes al
mateix taller que formen
part de la col·lecció del
Museu Nacional.

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘BML, caminem amb
valors’. Avui s’inaugura
l’exposició sobre la BML,
la caminada solidària de
Sant Joan de Déu, al centre cívic Pati Llimona
de Barcelona fins
al 27 d’abril.

Fotografia d’Antoni Arissa, un dels fotògrafs catalans més coneguts en el panorama internacional ■ ARXIU

‘L’ombra i el fotògraf’, d’Arissa
BARCELONA
EXPOSICIÓ

Antoni Arissa (1900 - 1980) va ser
probablement el fotògraf que va
aplicar d’una manera més interessant els principis de la Nova Visió
al nostre país i és un dels fotògrafs
de referència del segle XX. La progressiva implantació dels principis
de la typophoto, promoguts per
Laszlo Moholy-Nagy, va propiciar
el naixement d’un nou llenguatge
visual en el qual la fotografia es va
convertir en la substituta del di-

buix, renovant el disseny de cartells, llibres, revistes i diaris. Arissa, impressor d’ofici, treballant
des de Barcelona, es va inserir plenament en aquesta tendència.
La mostra que ara ofereix el
CCCB es compon de més de 160
fotografies en blanc i negre que recorren la seva trajectòria professional a través de tres blocs estilístics: el pictorialisme, l’evolució cap
a les solucions visuals de la modernitat fins al començament dels
anys trenta i la Nova Visió, quan

Arissa s’incorpora plenament a les
avantguardes fotogràfiques. Les
fotografies de l’exposició provenen
de les col·leccions de negatius preservats per la Fundación Telefónica i l’Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya i incorpora els escassos tiratges efectuats per l’autor
que es conserven en paper. El projecte culmina els esforços de la
Fundación Telefónica en la recuperació d’arxius fotogràfics. Es podrà veure fins el 12 d’abril.
REDACCIÓ

BARCELONA
11.00 TALLER

BARCELONA

‘Aprendre a veure’. Curs
de dibuix descriptiu. L’Associació d’Amics del Jardí
Botànic organitza aquest
curs sobre dibuix amb mina de plom. Al Jardí Botànic Històric (al MNAT).

20.00 CONCERT

BARCELONA

19.00 PRESENTACIÓ
‘Treballs de la Societat
Catalana de Biologia’.
Amb la publicació del número 65, la revista que la
Societat Catalana de Biologia, filial de l’IEC, publica des de l’any 1914 obre
una nova etapa. Presenta
un canvi de format i de
continguts, tot i que manté els valors de qualitat i
d’actualitat que sempre
l’han caracteritzada, i
combina el contingut monogràfic de recerca bàsica, capdavantera i escrita
en català per científics de

‘17, vivir, revivir,
sobrevivir’. Pot tractarse el tema del càncer en
un còmic? La resposta és
sí i la millor mostra ens
l’ofereix Alex Santaló en
el seu còmic biogràfic, ja
que al dibuixant li van detectar quan era un adolescent un tumor i un altre
de diferent 17 anys després. Tots dos els va superar amb l’ajuda dels còmics, la ciència-ficció i la
música, unes passions
que al costat dels amics i
la família li van permetre
guanyar aquest pols a la
mort. Una visió real, positiva i sempre en to humorístic sobre la malaltia, les pors i la voluntat
de viure d’un dibuixant.
Un còmic que és un brindis fresc a l’esperança. La
presentació serà a càrrec
del escriptor Marc Pastor i del periodista Pep
Prieto. Tindrà lloc a sala d’Àmbit Cultural del
Portal de l’Àngel.

El ballarí Rafael Amargo

Xavier Serrahima presenta novel·la ■ ANDREU PUIG

Rafael Amargo, al Palau
de la Música Catalana

Xavier Serrahima i Jordi
Llavina, a la Vila de Gràcia

BARCELONA

BARCELONA

Rafael Amargo serà el coreògraf especial d’Una
historia de amor. Es tracta d’un espectacle
d’òpera i flamenc amb tenors i cantaores.

Xavier Serrahima presenta la seva novel·la Al pic de
l’hivern ens aturàrem a descansar sota un arbre
(Gregal) a La Memòria (plaça Vila de Gràcia, 19).

21.20 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.30 PRESENTACIÓ

‘D’on ve el ‘flamenco’’.
El concert tindrà lloc al
centre cívic Sagrada Família. Ens convida a fer
un recorregut pels palos
del flamenco més populars avui en dia, i ens en
descobrirà la història i les
seves peculiaritats. De les
alegrías als martinetes,
dels tangos a les guajiras,
de la soleá por bulerías als
fandangos de Huelva; un
concert viu i ple de duende que ens ensenyarà la
màgia del flamenc de ben
a prop. Nieves Molina
Pérez, cante flamenc;
Marc López Fernández,
guitarra flamenca, i Toni
Porcar Rubio, guitarra
flamenca. Aquest esdeveniment l’organitza
Centre Cívics Barcelona
i hi col·labora l’Esmuc.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 47-48

O.J.D.: 14413

TARIFA: 16422 €

E.G.M.: 151000

ÁREA: 2146 CM² - 200%
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‘K.L. Reich: la veu
de l’infern nazi’

‘Atrapar la vida’

Fins a l’11 d’abril,
l’exposició de
JC Roca Sans al
casino de Cadaqués

Fins al 24 de maig,
exposició al MUME
(la Jonquera)

LA BISBAL
D’EMPORDÀ
11.30 TALLER

Dia Mundial de l’Activitat Física. Sessió de qigong amb Mila del Pozo.
Tindrà lloc al pavelló d’esports i l’organització és
a càrrec de CABE.

LLEIDA

19.30 PRESENTACIÓ
Presentació de tres llibres. A l’Aula Magna de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs tindrà lloc la presentació de tres llibres:
Guia dels indrets mítics i
llegendaris del Pallars Sobirà, de Pep Coll; Foc a les
mans. Un conte de falles,
de Xavi Farré i Sebastià
Jordà, i Els enigmes impossibles del castell del
rei, de Mertxe París i
Oriol Caminal Festuk.

MANLLEU

11.00 TALLER
Setmana de l’Activitat
Física. A la piscina municipal es farà una sessió
d’aeròbic. L’activitat és
gratuïta. L’organitza
l’Ajuntament de Manlleu
(Esports) i hi col·laboren
el centre d’atenció primària de Manlleu i el casal cívic Frederica Montseny.

SITGES
EXPOSICIÓ
‘Catifes de ciment.
El món de la rajola
hidràulica’. L’edifici Miramar de Sitges ofereix,
del 27 de març al 31 de
maig, aquesta mostra itinerant organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Sitges, la Diputació de Barcelona i Museus
de Sitges. La mostra repassa peces poc conegudes de l’art modernista.

L’acudit

BARCELONA

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. El curiós incident del gos a
mitjanit, de Mark Haddon, dir.
Julio Manrique. Estrena el 9
d’abril. Fins al 10 de maig.

TEATRE
왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Horaris: dimecres,
dijous i divendres, 20.30, dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00.

왘 Teatre

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Horaris: divendres i dissabtes, 20.15, i diumenges, 17.45.
Orgasmos, la comedia. Horaris:
dijous, 20.30; divendres, 22.00;
dissabtes, 18.00 i 22.00, i diumenges, 19.30.

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Tot pels
diners 1. Mammón, de Nao Albet
i Marcel Borràs. Estrena el 10
d’abril. Fins al 26 d’abril. Frank V
(opereta d’una banca privada),
de Friedrich Dürrenmatt & Paul
Burkhard, direcció Josep Maria
Mestres. Estrena el 16 d’abril.
Fins al 17 de maig.

왘 Biblioteca

왘 Teatre

왘 Aquitània

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Una giornata particolare, d’E.
Scola. Dir. Oriol Broggi. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00.

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’art de la comèdia,
d’Eduardo de Filippo. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabte, 17.00 i 21.30; i diumenge, 18.00. Última setmana!. Sala
Petita: Purga, de Sofi Oksanen.
Horaris: divendres i dissabtes,
20.00; i diumenges, 18.00. Sala
Tallers: Ganes d’udolar, de Pexegueiro/Comadira/Salgado. Horaris: de dijous a dissabtes,
20.00; i diumenges, 18.00.

왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Aquellos días azules, de Marc Artigau. Únic concert Tango, Rehder-Battaglia, per
dissabte 11.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabtes, 17.30 i 20.00; diumenges, 17.30, i dilluns 6, 17.30.
I David Guapo. Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00, i dilluns 6, 20.00. Confessions de dones de 30, a parir del
22 d’abril.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. A partir del 8 d’abril, El Brujo a El Lazarillo de Tormes. Horaris: de dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00. I en doble programació: divendres 10, Santi Rodríguez a Como en casa de uno...
en ningún sitio, 23.30. I els dissabtes, a les 23.30, Las noches
del club de la Comedia.
왘 Goya,

Joaquim Costa, 68. A
partir del 9 d’abril, Lolita Flores
és la Colometa a La plaza del
diamante, de Mercè Rodoreda,
dir. Joan Ollé. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00. En doble programació, dissabte 11, David Ordinas i Pablo Puyol a Venidos a
menos, 23.30.

Rafael Álvarez, ‘el Brujo’ ■ TEATRE CONDAL

El Brujo estrena ‘Lazarillo’ al Teatre Condal
BARCELONA TEATRE

Rafael Álvarez, El Brujo, torna al Teatre Condal amb el gran clàssic de la picaresca de la literatura espanyola El Lazarillo de Tormes, un dels seus espectacles més
emblemàtics, amb adaptació de Fernando Fernán Gómez.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Carmen,
de Richard Wagner. Dies 17, 20,
23, 26 i 29 d’abril. Òpera: I due
Foscari (versió concert). Dia 30
d’abril.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Sant Jordi i el drac. Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i
19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00.
Adults: Un muerto muy vivo. Horaris: dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. El otro, nous llenguatges
del cos. Del 9 al 12 d’abril. Horaris: de dijous a dissabte, 21.00, i
diumenge, 20.00.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Sant Jordi, la princesa i el drac,
d’Eugenio Navarro - La Puntual.
A partir de 3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00; i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

XAVI TORRENT

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Magic Tribute, de
Hausson, Sala Brossa, del 8
d’abril al 10 de maig, de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Les dominiques, Sala Fregoli, del 9 al 24
d’abril, de dimecres a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.30. Festival Alcools: Teresa Colom: La
meva mare em preguntava per la
mort, Sala Palau i Fabre, del 9 a
l’11 d’abril, de dijous a dissabte,
21.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
L’última trobada, de Christopher
Hampton, basada en la novel·la
de Sándor Márai, versió i direcció d’Abel Folk, amb Abel Folk,
Jordi Brau, Anna Barrachina.
Horaris: dilluns 6, 18.00; de dimarts a dijous, 20.30 (dimarts 7,
no hi ha funció); divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30; i

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

diumenges, 18.00. I en doble
programació: els divendres, a les
23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios
a 1.000 merdes de gags. El dissabte 11, Luis Álvaro, 23.00. I diumenge 12, Álvaro Carrero a
100% natural, a les 20.00.
왘 Romea,

Hospital, 51. Els veïns
de dalt, de Cesc Gay amb Pere
Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico. Horaris: dilluns
6 i de dimarts a divendres, 20.30
(dia 7 d’abril, no hi ha funció);
dissabtes, 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.00. I en doble programació: OFF Romea: fins al 24
d’abril Waikiki Honolulu, dramatúrgia i direcció de Paul Berrondo amb Borja Espinosa i Joel
Minguet. Horaris: divendres,
22.30, dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.00. Cicle Solos: dilluns 27 d’abril, amb Antonio Dechent.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Coses nostres, de Ramon
Madaula. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Infantil: La lluna i la pruna.
Horaris: diumenge, 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Del 8 d’abril al 10
de maig, Blau, de Ferran Joanmiquel. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges,
18.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Yo maté a mi hija (una historia
real), de Carmen Domingo, dir.
Pep Molina. Fins al 12 d’abril. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30; i diumenges, 18.30. I Luis
Pardo, a En tu mente. Horaris: de
dijous a dissabte, 22.45, i diumenges, 20.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 3 al 26
d’abril, La Calòrica presenta So-

bre el fenomen de les feines de
merda. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Familiar: del 4 al 26
d’abril, Fes-t’ho Com Vulguis
presenta Aquarel·la. Horaris: dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La revolta dels àngels,
del 9 al 26 d’abril. Horaris: de dimecres a diumenges, 20.30.
Martiri ,dies 18, 19, 25 i 26
d’abril. Horaris: dissabtes i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació: Dos caras
duras en crisis. Horaris: dijous i
divendres, 20.30; dissabtes,
18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00. I Berto Romero, divendres
10, 22.45.

왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Últimes setmanes, fins al 3
de maig, de Polònia, el musical.
Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Tuppersex. Horaris: dimecres, dijous i divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 21.00, i
diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dilluns 6, 18.00; dijous, 20.30; divendres, 21.30;
dissabtes, 17.30 i 21.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: The Big van
Theory, 21.00. Sala Xavier Fàbregas: monòlegs, màgia, teatre.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 22 d’abril, Vintage, de Jumon Erra, comèdia musical,
anys 80. Horaris: dimarts i dimecres, 20.30. Tots els diumenges
d’abril: El 5 d’abril torna Iupi, titelles, de la companyia TitereArte. Horaris: diumenge, 12.00. I el
9 d’abril torna Cloaca, de Maria
Goos. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00.

왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. Los motivadores, amb Josef
Ajram i El Langui, única funció el
divendres 10, 21.00.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. 50 sombras de Andreu,
dirigit per Andreu Casanova i interpretat per Rocío Gutierrez i
Andreu Casanova. Horaris: divendres, 23.00; dissabte, 00.00,
i diumenge, 20.30. 3, 2, 1, Impro,
dissabte, 20.00. Detectives Martínez, dissabte, 22.00. Infantil:
Màgia Júnior, dissabte, 17.30, i
diumenge, 12.00 i 17.00.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Fins al
26 d’abril, Viatge d’Orfeu, de Pablo Ley. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.00, i diumenges,
18.00. Infantil: fins al 26 d’abril,
La rateta, diumenges, 12.00. Estrena, el 10 d’abril, de Mares i filles, de Clara Peya i David Pintó.
Horaris: de dijous a dissabtes,
22.00, i diumenges, 20.00.
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El procés de producció del film Érase una vez..., que
originalment era La Cenicienta, va ser molt complicat.
Voler respirar un aire de catalanitat elsPAÍS:
anys España
quaranta
amb un conte europeu clàssic era molt
difícil. ImpossiPÁGINAS:
27
ble rodar-lo i doblar-lo al català. I a més, trobar-se amb
TARIFA:
4844la €
la coincidència que Disney estava a punt
d’estrenar
mateixa història. No va poder titular-se
ni
La
VentaÁREA: 633 CM² -

focs, per culpa del règim, ni tampoc La Cenicienta,
pels drets de Disney. Però el director d’art, Alexandre
FRECUENCIA: Diario
Cirici-Pellicer, se’n va empescar
una per tornar-los la
malifeta. En un dels cartells
publicitaris
O.J.D.:
14413 va escriure el
nom del conte original en molts idiomes, de manera
151000
gairebé imperceptible.E.G.M.:
Així, Érase
una vez... va poder
ser
La
Cenicienta
i
La
Ventafocs.
59%
SECCIÓN: CULTURA
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Un documental recupera el procés d’‘Érase una vez’,
el film d’animació nascut amb la voluntat de fer país

Un somni que
no va ser rosa

L’àlbum de cromos
del film, un dels
esbossos originals i
el llibre ■ ARXIU

oduccions
animades
rd-americanes, aquesta
ústria no va prospe.” El 1952 es va fer
daptació de La Ventas, Érase una vez... amb
ep Escobar –el creador
Zipi i Zape i Carpanta–
m a director d’anima, i ja no hi va haver un
gmetratge espanyol
nimació fins a El mag
s somnis (1966), de
ancisco Macián, amb la
evisiva Familia Telerín.
Aquest any, l’aniversade Garbancito de la
ncha inclou diverses
ebracions, com per exple algunes projecns a la Filmoteca de Caunya i també una expoió que s’inaugurarà al
s de juny al Museu del
nema de Girona, en la
al s’inclouran diversos
ectes, com per exemllibres i àlbums de cros, cartells promocios i productes de marndatge, originals... ■

ORFEO CATALA

Un dels cartells de la pel·lícula de l’any 1950 ‘Érase una vez’ ■ ARXIU

Jaume Vidal
BARCELONA

Als anys quaranta la possibilitat de fer país depenia
de poder aprofitar la manca de subtilesa del règim.
Hi havia molts fronts
oberts i, a l’historiador Josep Benet, se li va ocórrer
realitzar un film d’animació infantil basat en un
conte clàssic europeu. Es
tractava d’encabir en la
pel·lícula referents que de
manera velada expressessin alguna de les realitats
de Catalunya. Així va néixer el projecte de La Ventafocs, en el qual Benet va
reunir, com a mecenes, el
president de l’Orfeó Català, Fèlix Millet i Maristany;
el crític i historiador d’art
Alexandre Cirici i Pellicer,
com a director d’art; el pioner de l’animació, col·labo-

rador de L’Esquella de la
Torratxa i creador de Zipi
i Zape, Josep Escobar,
com a animador, i el fundador de l’Esbart Verdaguer, Manuel Cubeles,
com a coreògraf de les escenes de dansa del film.
Malastrugança
La pel·lícula va estar maleïda. O si més no va tenir
malastrugança. Estrenada el 1950, va haver de
canviar el nom de La Cenicienta pel d’Érase una
vez... quan la publicitat
per als diaris ja havia estat
publicada amb el nom original. La raó és que per al
mateix temps estava prevista l’estrena de La Cenicienta de Disney. A més,
per agreujar les desgràcies, la recuperació de la
inversió depenia de la venda a l’estranger, però al

mercat internacional tothom va optar per la producció Disney, que a més,
als distribuïdors, els sortia
més econòmica.
No obstant això, el festival de Canes li va atorgar una menció que va fer
que el Ministeri de Governació li atorgués l’etiqueta “de interés nacional”,

La Filmoteca
treballa en
la restauració
de l’obra, que
recuperarà els
colors originals

que li havia negat abans
de l’estrena del film.
Treball d’indagació
La documentalista Maria
Pagès (Tarragona, 1977)
va voler fer un documental
sobre l’animació a Catalunya als anys quaranta i cinquanta i es va trobar amb
l’apassionant procés de
creació d’Érase una vez,
que finalment és el tema
del documental, produït
per Doc Doc Films, que ara
està rodant. En el procés de
treball, Pagès va constatar
l’existència de dues còpies
en blanc i negre i 16 mil·límetres, tot i que l’original
era en color, però la tasca
d’investigació l’ha portat a
descobrir fragments en color que serviran de base a la
restauració del film, per a
la qual ha implicat la Filmoteca de Catalunya. ■
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Puig creu que els Pujol han d’aclarir
l’origen dels fons d’Andorra

El conseller desmenteix a la comissió tractes de favor a cap negoci de la família
JAUME V. AROCA
Barcelona

Felip Puig, el conseller d’Empre
sa i Ocupació creu que seria pre
ferible per a tothom que la família
Pujol aclarís definitivament l’ori
gen dels diners dipositats a An
dorra. Una demanda que Puig va
fer ahir davant la comissió d’in
vestigació del frau i l’evasió fiscal
del Parlament. El conseller va as
segurar no obstant això que ell
personalment continua creient
en la versió que ha ofert fins ara la
família i considera que caldria se
parar l’estima per la figura políti
ca de Jordi Pujol de la seva decla
ració del passat 25 de juliol en la
qual va admetre que durant més
de trenta anys havia tingut fons
fora de Catalunya.
El conseller es va sotmetre a les
preguntes dels diputats i va re
butjar qualsevol de les acusaci
ons que li van formular en el seu
torn. Puig es va defensar recor
dantlos que mai no ha estat im
putat per cap dels múltiples càr
recs que ha desenvolupat en el
partit –va ser secretari d’organit
zació i secretari general del par
tit– i en el Govern del qual ha es
tat conseller de quatre departa
ments –Medi Ambient, Política
Territorial, Interior i, ara, Em
presa i Ocupació, i va atribuir al
gunes acusacions a una “clara in
tencionalitat política”.
Això no va impedir que els di
putats preguntessin sobre el cas
de l’abocador de Tivissa; sobre
les comissions presumptament
meritades a la fundació conver
gent Trias Fargas arran del cas
Palau; sobre el cas Adigsa, encara
pendent de judici des de fa deu
anys; sobre una operació immo
biliària personal amb un fons
d’inversions que finalment va
trencar; o sobre les operacions
empresarials dels seus propis
germans i també de Jordi Pujol
Ferrusola, el fill gran de la família
que, cal recordarho, en la seva
declaració davant la Cambra, va
assegurar que Felip Puig era un
amic de gran confiança.
Puig ho va negar tot i es va pre
guntar si “algunes imputacions
sense cap fonament tindrien lloc
en un altre país. Un no es recupe
ra fàcilment d’alguns titulars de

Les frases
FELIP PUIG

“No he estat imputat.
Però si s’arribés a
provar alguna
irregularitat assumiria
les responsabilitats”
“No entenc que
políticament s’utilitzin
informacions
infundades per
calumniar”
SERGI ALSINA

“Sí que li vaig demanar
a (Oriol) Pujol gestions
davant una autoritat o
un funcionari quan vaig
pensar que era útil”
“Mai no vam fer
res amb aparença
d’il∙licitud ni que
vulnerés un deure
legal o ètic”

XAVIER CERVERA

Puig, acompanyat per David Fernàndez, president de la comissió

Sergi Alsina va negar
que hagués comès
cap il∙legalitat en les
deslocalitzacions
que s’investiguen
La tercera intervenció de la tar
da va anar a càrrec de Sergi Alsi
na, soci d’Alta Partner, una firma
ja desapareguda, a la qual s’ha
vinculat al cas de les ITV i també
al de la deslocalització de tres
empreses Sony, Yamaha i Sharp
en les quals s’ha relacionat Oriol
Pujol i Jordi Pujol Ferrusola.
Alsina es va acollir al dret a no
respondre a les preguntes però sí
que va fer una llarga explicació de
les dues operacions en les quals
va negar que hagués comès cap
“il∙legalitat” encara que sí que va
admetre que havia recorregut a
les seves relacions amb els Pujol
per agilitar alguns contactes.c

Silenci per escoltar la cinta de La Camarga

]La comissió d’investigació va

escoltar al matí el famós enre
gistrament de la conversa del
restaurant La Camarga entre
la presidenta del PP català,
Alicia SánchezCamacho, i
Victoria Álvarez, l’antiga com
panya sentimental de Jordi
Pujol Ferrusola, que va ser
reproduïda una sola vegada i a
porta tancada a la sala de jun

El Govern es vanta de
mantenir una “intensa
agenda exterior oficiosa”
una “agenda oficiosa de contac
tes” amb tots els països membres
de la Unió Europea i amb les
La Generalitat no té la més míni principals potències mundials,
ma intenció de modificar la seva que és el que li permet tenir obert
política exterior, malgrat la pres un canal d’informació internacio
PALAU
LAsotmetent
MUSICA
CATALANA
sió a quèDE
l’està
el Go
nal sobre el procés polític que es
JOSEP GISBERT
Barcelona

la premsa”. Puig tot i això va ha
ver d’admetre que és amic de Jor
di Pujol Ferrusola, ho és des de la
infantesa però va assegurar que
mai no havia fet negocis amb ell
ni els havia afavorit. També va re

conèixer que Pujol Ferusola i un
dels germans del conseller, el
germà gran, Jordi Puig, havia
compartit despatx a Barcelona
durant anys.
En el torn de preguntes els di
putats van portar a col∙lació els
seguiments que presumptament
van fer l’agència Método 3 i dels
quals podria haver estat objecte
ell mateix. Puig va assegurar que
no li constava que cap membre
del seu partit hagués contractat
algun seguiment encara que, per
contra sí que va donar per fet que
l’hauria investigat, la justícia, el
CNI, la policia i anticorrupció.
En la sessió d’ahir també havia
de declarar Isabel de Francisco,
secretària de Jordi Pujol Ferru
sola, que finalment es va negar a
donar el seu testimoni , cosa que
va propiciar una petició del presi
dent, David Fernàndez en el sen
tit de demanar una reforma del
reglament que obligui els no im
putats a declarar davant les co
missions parlamentàries. Tal és
el cas de De Francisco.

tes del Parlament. En silenci i
sense fer comentaris, segons
va explicar després algun dels
diputats que hi van participar,
malgrat que algunes de les
frivolitats que s’hi van poder
escoltar donaven peu a això.
Els diputats es van limitar a
anotar el minutatge dels aspec
tes que van creure interessants
encara que a la tarda, la diputa

gons va revelar ahir el conseller
de Presidència, Francesc Homs,
“és intensa”, de manera que “no
passa una setmana sense una reu
nió o una altra”, amb contactes
que acostumen a ser discrets i
que sol protagonitzar ell mateix o
el secretari d’Afers Exteriors, Ro
ger Albinyana, a més del mateix
president de la Generalitat, Artur
Mas. En aquest cas, però, les ac
tuacions del president de la Ge
neralitat tenen, pel que és habitu
al, una transcendència pública
més gran, com passarà, per exem
ple, amb la conferència que pro
nunciarà avui a la Universitat de

da de la CUP, Isabel Vallet,
admetia que el document no és
transcendent per a la comissió.
L’audició es va realitzar en
absència de dos dels grups
parlamentaris, el PSC i ICVE
UiA que van rebutjar partici
parhi perquè, segons la seva
opinió, donava credibilitat a un
document lliurat a la Cambra
per Jordi Pujol Ferrussola en

car precisament en la filosofia de
l’acció exterior de la Generalitat
d’“explicar i defensar Catalunya”
des del punt de vista econòmic,

Homs replica a Rajoy
i l’avisa que “Europa
ha acabat acceptant
coses que
abans negava”
polític i cultural.
Francesc Homs, en la roda de

la seva intervenció davant la
comissió. Per CiU, és una “pro
va fefaent” per a la comissió,
mentre que per socialistes i
populars, –presents per evitar
“indefensió”– l’audició era
“impròpia del Parlament”.
L’enregistrament original és al
jutjat i el que ahir es va escoltar
és una de les versions que es
poden trobar a internet.

presidir Joana Ortega justament
pel viatge d’Artur Mas a Nova
York–, va aprofitar per replicar
també a Mariano Rajoy, que di
lluns havia manifestat que Euro
pa mai no reconeixeria una de
claració unilateral d’independèn
cia de Catalunya. “L’experiència
ens diu que a Europa s’acaben ac
ceptant coses que abans es deia
que no s’acceptarien mai”, va re
marcar el conseller de Presidèn
cia, que va avisar el president del
Govern espanyol que el “mai de la
vida” que està tan acostumat a
utilitzar respecte a Catalunya “a
Europa no li servirà” i el va instar

s (1.200 caracteres), se reserva el derecho de resumirlos.
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a biblioteca

el que jo desitjo dir és que també el
escoltar, en cinc treballs diferents, a
ó de CD de Lleida que hi ha a la plana de la biblioteca pública de Lleida.
perdeu l’oportunitat de retrobar-lo o
obrir-lo, i tampoc oblideu que la mú’esperanto de l’ànima. Ep!, al mateix
ambé hi trobareu dos bons treballs
nista i autor lleidatà Lluís Climent.

la gene y dela luz
ía que
mpenla maintrotonces
al que
nacioeAménte en
e a coobierya no
mpienpor 47
rminó
ndo la
dando
horas
e Gren connuirán
y así lo
cionamentan
n efec-

to positivo sobre la salud mental de muchas personas. Hay
países que han llegado a la conclusión de que la medida podía
reducir el consumo de iluminación, pero aumentaba el consumo de aire acondicionado. Con
el resultado final que, en vez de
economizar, se gastaba más
energía. No desesperen para minimizar los efectos del cambio
de hora, en todos los aspectos,
lo mejor es que no cambies tu
estilo de vida. Es importante no
alterar el ritmo cotidiano. Para
muchos el horario de verano es
un horror. En España hay 3 horas de diferencia con la luz solar, 1 en invierno, 2 en verano
y 1 más por no estar acorde con
nuestro meridiano. En fin, me
parece que en el mundo serán
contadísimas las zonas donde
haya tanto desfase entre hora
solar y hora oficial.Y como dijo el gran escritor francésAnatole France: “Todos los cambios,
aun los más ansiados, llevan

PERE SERRET BESA

Artistes improvisats
Sr. Director:
Llegeixo que “un empresari de Barcelona que reconeix
que no sap de solfa es va cordar el corbatí i l’armilla, va agafar la batuta i va dirigir l’Orquestra del Vallès, prestigiosa
formació, al Palau de la Música
Catalana, gran casa. La gran casa es va omplir de convidats del
director ocasional.” I, per si no
n’hi hagués prou amb això, també llegeixo que un ninotaire
–possiblement per superar el
trauma de les il·lusions perdudes– ha plantat una “escultura” –sense cap ni peus, ai!– a la
confluència de Diagonal-Bolívia-rambla del Poblenou, a la
inauguració de la qual assistí
l’alcalde XavierTrias,“feliç d’incorporar una nova obra artística al paisatge urbà de Barcelona”. És evident que les institucions acullen, permeten i estimulen qualsevol beneiteria en
el camp de la cultura. Els fets
comentats són d’una magnitud
que superen allò que el càustic
Santiago Rusiñol reflectí en la
cèlebre obra teatral Els savis de
Vilatrista. És una llàstima que
a aquestes alçades del s. XXI el
provincianisme i el despropòsit
més abracadabrant trobin cabuda a la ciutat de Barcelona,
que és el cap i casal de Catalunya. Però –llàstima!– sembla que
no passa res, i demà serà un altre dia...
JORDI PAUSAS

tas puede encontrarse en

ura Catalana 2019

le cre- aquest esdeveniment. També
zado- s’ha acceptat la proposta de la
veure Paeria de fer una important inPALAU
DE LA a
MUSICA
CATALANA
tats els
versió
l’Auditori
municipal

el Pla de paisatge municipal,
una de les cinc seus oficials del
Tricentenari, Premi Nacional a
la Gestió Pública per la promo-

ES NOTICIA

tres victòries, però també de les
i nacio- tes han batallat en l’anonimat.
A cosir un llaç amb els colors
nacio- Semanal
PAÍS: España
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plantar- vegades, però, la paraula esdevé nals d’Hongria (la “kokárda”) al nostres derrotes. Així doncs, tal
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nacional acció: els somnis esdevenen reali- pit dels intel·lectuals que van or- com escrigué Samuel Beckett,
€ la revolta. Tots ellsE.G.M.:
ridòria i tat. Petőfi, però, es convertíTARIFA:
en un 69 dir
van ser as- “prova-ho una altra vegada. Fra- 10% un any més tard,
SECCIÓN:
OPINION
cassa una altra vegada. Fracassa
s, el jove heroi nacional gràcies a lesÁREA:
seves118 CM²
sassinats
després
ecità un 7 Abril,
belles2015
paraules. Els seus versos ins- de la darrera batalla de la guerra millor”.

Ens han escrit... direccio@emporda.info
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ON ANIREM
A PARAR?

»

CARME BLANCH
VILA-SACRA



ostra
.
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Pregunto: On queden la moral,
la decència i la vergonya? Nóos,
Cas Mercuri, Matas, Cas Palau, Rumasa, Pretoria, Nueva Rumasa, Bárcenas,
Forcem, Cas Treball, Gürtel, Malaya, Pokémon, Camps, Eres... Eres, Pallerols,
Afinsa, Bankia, Palma Arena, Petrov,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Clotilde, Gescartera, Pujol, Ferrusola,
Pujol-Ferrusola, Undargarin... Fins
quan? No podem anar bé de cap manera.

SUÏCIDAR-SE
NO VOL DIR MATAR
ANNA M. SÀNCHEZ
FIGUERES



Massa sovint sentim a dir que
algú ha matat la seva parella o

els seus fills i després s’ha suïcidat o
ho ha intentat. Després de veure el cas
dels Alps i les dotzenes de casos de “la
maté porque era mía”, no puc fer altra cosa que lamentar les morts criminals que ens envolten. Hem perdut
els valors. I de quina manera. Vivim en
una societat regressiva que giravolta
entorn dels personalismes i els egoismes més radicals. Viure i deixar
viure hauria de ser el lema de tots i no
pas matar i morir.

La Creación de Haydn se re-crea en el Palau de la Música - Opera World

Pàgina 1 de 3
  +  

INICIO

NOTICIAS

CRÍTICAS

PUBLICACIONES

ENTREVISTAS

OPINIÓN

ARTISTAS Y TEAT ROS



V I A J E S M US I C A L E S

C RÍT IC A S

La Creación de Haydn se re-crea en el Palau
de la Música
Por Opera World

·

25 marzo 2015

LO MÁS LEIDO
Renovarse o morir. Presentar de forma diferente un clásico. Acercar con nueva savia el repertorio del
clasicismo. Estas podrían ser las ideas de la última y brillante propuesta de la Orquesta Sinfónica del

Los mejores tenores del mundo de la
actualidad: descúbrelos en OW

Vallés en el Ciclo que dicha formación tiene en el Palau de la Música Catalana y cuyos resultados se
vieron refrendados por largos aplausos y entusiastas bravos por todo el público que llenaba el
recinto modernista
En un momento en que en la ciudad condal se pueden escuchar por la poca coordinación de los
programadores las mismas sinfonías, pasiones, réquiems, etc, en el mismo mes o semana siempre se
agradece que haya una entidad musical como la Orquesta del Vallés junto con el Palau que se atreva
a programar de manera diferente un clásico como es el oratorio de J. F. Haydn:
Haydn La Creación, Hob.

XXI:2 en un formato de semiescenificación.
Para ello se ha contado con un trio de cantantes solistas de la cantera catalana de amplia experiencia

Los límites de la escena, por Arturo
Reverter

y probada carrera internacional: la soprano Marta Mathéu,
Mathéu el tenor David Alegret y el barítono Enric
Martínez-Castignani, que fueron desgranando las arias, dúos y tríos más representativos de esta joya
del clasicismo vienés con una gran expresividad y un movimiento escénico que se acompañaba
perfectamente con una paleta expresiva en la intención de cada una de sus intervenciones.
A pesar de tratarse de una selección de una hora de duración de una pieza que alcanza casi el doble
de duración en su versión original no se hizo nada corta sino que otro de sus meritos fue el perfecto
hilo narrativo de la versión seleccionada.
Se cantó en el original alemán y tal vez ahí fue el único reparo de la propuesta ya que la fuerza de la

This is Opera, la nueva apuesta de TVE
por la lírica

obra radica en partes iguales en la música de Haydn que juega con la semántica musical de la poesía y
los textos bíblicos y de la obra El paraíso perdido de Jhon Milton.
Milton Hubiera sido deseable poder seguir
los textos en alguna traducción, bien al programa de mano, bien en sobretitulados ya que no
distraerían de la acción musical y en cambio ganarían en comprensión y sentido de la composición
ofrecida.
Se optó únicamente por unas grabaciones en off en catalán de algunos de los recitativos originales
para avanzar la obra, buena propuesta pero insuficiente.
Lo que no fue insuficiente sino genial fue el planteamiento escénico de Marta G.Otín que distribuyó
orquesta, coro y solistas por el escenario, pero no a la manera de concierto sino de una forma más
orgánica y dinámica, ocupando y evolucionando por todo el escenario. La orquesta interpretó toda la
introducción del Caos primigenio en un movimiento casi coreográfico hasta explotar en la primera
intervención del Cor de Cambra del Palau que se unió en este concepto con su gran profesionalidad

http://www.operaworld.es/la-creacion-palau/
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La Creación de Haydn se re-crea en el Palau de la Música - Opera World
canora y escénica trasmitiendo temor, alegría y solemnidad dependiendo del momento del oratorio
que salía de sus gargantas.
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Plácido Domingo y Conchita Wurst juntos
en la Ópera de Viena

War Requiem de Benjamin Britten en el
Teatro Real: una interpretación
sobrecogedora

El contraste en tre el negro del vestuario de coro y orquesta con el blanco ibizenco de los solistas en

COMUNIDAD OPERAWORLD

sus dobles papeles de ángeles y Adán/Eva fue otro de los aciertos junto con el trabajo de iluminación.
Rubén Gimeno,
Gimeno director titular de la formación orquestal vallesana, supo concertar desde un extremo
del escenario los distintos momentos con un buen criterio y consiguiendo solucionar los momentos
más peligrosos de descoordinación, que fueron los mínimos y sin que produjeran un gran debacle.
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Una apuesta como esta necesita mucho tiempo de ensayos para el buen empaste y coordinación
entre los distintos elementos y es tal vez lo que faltó para acabar de redondear una velada diferente.

NUESTRA PLAYLIST

Entre los momentos más mágicos destacaríamos el inicio del oratorio por su capacidad sorpresiva
junto con el dúo de barítono y soprano de la segunda parte donde se incorporaron dos magníficos
bailarines anónimos ya que por desgracia en ningún lugar del programa aparecían sus nombres pero

…

que aportaron desde la sutileza del movimiento una fuerza a dicho dúo.
Solo queda esperar que estas propuestas que tanto esfuerzo de quien lo ejecuta y placer para quien
lo escucha no queden en saco roto sino que se puedan ver en más ocasiones y escenarios que los dos
en los que a priori estaban programados ya que por su calidad y originalidad bien podían formar
parte de un Festival Grec tan falto de buenas propuestas musicales clásicas y a la vez diferentes.
Robert Benito
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