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Barcelona Obertura
rubrica el seu suport
a la música clàssica
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

JC CARBONNE
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Comque Lastravaganza va tenir
molt èxit a Nova York i gairebé tots
elsanyslareposaven, deuanysmés
tard van demanar a Preljocaj un altre ballet. “Com que per a molts ballarins de la companyia la meva feina ja els era familiar, vaig voler ser
més radical en l’escriptura coreogràfica i, alhora, continuar inspirant-me en temes lligats a la història dels EUA”. I va crear Spectral
evidence. “Vaig descobrir la història de les bruixes de Salem, que em
va pertorbar. Dones joves que volien ser lliures, fer evolucionar la societat, i les acusen de bruixes. Era
increïble perquè existia la prova
espectral, qualsevol podia dir que
una noia jutjada va fer alguna cosa
al seu somni i seria condemnada.
És aberrant traduir a l’ordenament
jurídic el somni d’un altre. Però va
existir. El ballet parla de la llibertat
del cos, de l’integrisme de la religió
de l’època, un tema que també ha
tornat. La història no para de repetir-se, el cos està sempre en resistència”, afirma.
De fet, assenyala, “és molt interessant la qüestió de com el cos és
tractat en cada societat”. En la
d’avui, conclou, “el públic està preparat per descobrir la dansa en formes molt diverses perquè el cos
s’ha convertit en extremament important per a les nostres civilitzacions i societats a tots els nivells. Ara
als 60 anys encara ets jove i abans
amb 40 eres vell. El cos ha pres un
nou lloc, molta importància, per aixòladansaésunartdefutur,extremament contemporani. Parla
d’aquestanovapreocupacióielpúblic està preparat per trobar-la”.

El projecte Barcelona Obertura. Classic & Lyric, una plataforma creada fa menys de
dos anys i que reuneix les tres
grans entitats de música clàssica de la capital catalana, així
com a Ibercamera, tindrà la
seva pròpia estructura organitzativa i un pressupost de
60.000 euros anuals. El pressupost procedirà dels 20.000
euros que aportaran cadascun dels tres socis principals
de l’entitat, és a dir, el Gran
Teatre del Liceu, L’Auditori i
el Palau de la Música Catalana.
En un acte celebrat ahir a la
seu barcelonina de l’antiga
Fàbrica Damm es va procedir
a l’acte formal de la firma del
conveni de coordinació de
Barcelona Oberta, iniciativa
que té com a objectiu posicio-

plataforma social transversal” que representa la Barcelona que vol ser un referent al
món”. Per la seva banda, el
president del projecte, Ramon Agenjo, va emfatitzar el
caràcter de “gran aliança”
que hi ha al darrere.
Joan Oller també es va congratular de l’acord establert i
va remarcar que “sempre que
es vol canviar una imatge, i
convertir Barcelona en capital musical, cal pensar a mitjà
i llarg termini”. Tampoc no va
dubtar a afirmar que “la música clàssica i les exposicions
són els dos elements que fomenten el turisme a les ciutats”. Tant Guasch com Garrigosa van insistir en punts
coincidents, com en la idea
del potencial que la Ciutat
Comtal acumula en aquest
àmbit: “Barcelona té una
oferta musical equiparable a
la d’altres ciutats europees”,

BARCELONA OBERTURA

Un moment de l’acte celebrat ahir

nar la música clàssica de Barcelona al mapa mundial i convertir la ciutat en una destinació de turisme musical. A més
d’establir el fons pressupostari, també es va institucionalitzar un comitè promotor, presidit per Barcelona Global i
format per les entitats promotores i associats de l’entitat. L’acord va ser rubricat pel
director del Liceu, Roger
Guasch; el de L’Auditori, Joaquim Garrigosa; el del Palau
de la Música, Joan Oller, i el
president de Barcelona Global, Gonzalo Rodés.
Va ser Rodés, que també
exerceix de director de Barcelona Obertura, qui va destacar que “es tracta d’un projecte cultural tangible” perquè
“Barcelona Obertura és una

Pressupost de
60.000 euros per
potenciar la música
clàssica de Barcelona
internacionalment
va sintetitzar el director de
L’Auditori.
En vistes dels canvis estructurals, el coordinador de
Barcelona Obertura, Víctor
Medem, va presentar els
grans objectius del projecte
per a aquest any, que són donar visibilitat al panorama internacional i crear una plataforma en xarxa que unifiqui
la venda d’entrades dels seus
membres.
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LA FOTO

BARCELONA
OBERTURA
SE PROFESIONALIZACONESTRUCTURA
Y PRESUPUESTO
FI proyectoBarcelona
Obertura,quea~lutina alas grandesinstituciones de mdsicacl~sicade la
capital catalana,da un pasoadelanteconla creaci6nde unaestruturaor~anizativay un
presupuesto
de 60.000euros. Enla foto: Joaquim
Garrigosa(l~uditori), RogerGuasch
(Liceu),
Ramon
Agenjo(BarcelonaObertura),Gonzalo
Rodds(BarcelonaGlobal), JoanOiler (Palau
Mdsica),Victor Medem
(BarcelonaOber~ura)y MateuHerndndez
(BarcelonaGlobal), ayer
acto de la firma del coveniode coordinaci6ndel pmyecto
en la AntiguaF~bricaEstrella Damm.
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Amma, Premio Avedis a la mejor
memoria de una instituci6n
sanitaria
El jurado de este galard6n, que este aSo cumple su d(~cimo octava edici6n, valora la
transparencia de la Memoriade Actividades y Responsabilidad Social de la compafiia
Red~cci6n
/ EM
La directora general adjunta del GrupoAmma,
LourdesRivera, fue la encargadade recoger, en el
Palau de la M0sicade CataluSa (Barcelona)el Premio Avedis Donabedian
2017, en su categoria
Doctor Ignasi Aragb Mitjans a la mejor Memoria
de unainstituciSn sanitaria
y social.
Conesta distinciSn, Aromase convierte en la primeracompafiia del sector
residencial en ser premiada en esta categoria de
Iosgalardones,
queen
afios anteriores ha recaido
en entidadescomoel Instituto Catalan de Oncolog~a,
la Unidad de Emergencias
Sanitarias de la Junta de
Andaluciay varios hospitales -como el Virgen del
Rocio, GeneralUniversitario de Valencia, Severo
Ochoa, Cruces, Seu CUrgell, Galdakao,Clinic de
Barcelonao Virgen del Camino, entre otros-.
Para la FundacibnAvedis
Donabedianpara la Mejora
de la Calidad Asistenciat
(FAD), la elaboraci0n
una memoria anual debe
ser un objetivo prioritario
para cualquier entidad. Es
un medio idSneo para dar
a conocera los diferentes
gruposde interns la actividad desarrollada a nivel
asistencial, docente,de investigaci5n y de gestibn.
Pot este motivo, con este
premio se q.uiere reconocer el esfuerzo de aque-

Para la fundaddn, la
elaboracidn de una
memoria anual
debe set un objetivo
pfioritario para
cualquier enfidad
El grupoes la
pfimera compafiia
del sector residencial
en ser premiada en
esta categoria de
los premios
del afio en siete apartados -perfil de compafiia,
crecimiento y sostenibilidad econ5mica, gestibn
~ticaybuen gobierno,
centrados en la persona,
profesionales Amma,compromisocon la sociedad y
compromisocon el medio
ambiente-.
Se trata del tercer aSo
consecutivo que el Grupo
Lourdes
Ri~eta
recogib
el ~alardbn.
Ammaelabora esta memoIlas entidadesque presen- rlos, formaciSn,estadosfiria anual y el segundoque
ten la memoriaque mejor nancieros e inversiones,
se certifica seg0nlos est~ncumplalos requisitos estaimageny comunicacibn,indares internacionales de
blecidos por la fundaciSn vestigaciSny responsabili- GlobalReportingInitiative,
queencaminen
a la institudadsocial.
este afio en su versi6nG4.
cibn hacia la excelencia.
La memoria de Grupo
Entre esosrequisitos, las
Memoriade 2015
Amma
es una de las princimemorias
debenreflejar inAromarecibe este prestipales herramientas de coformaciOnsobre el gobierno gioso galardbn por su Me- municaci6ny responsabilide la instituciSn, objetivos, moria 2015 de Actividadadsocial de la compafiia,
informede actividad durante des y ResponsabilidadSo- en un compromisopor la
cial, que pasarevista, en m~ximatransparencia con
el afio, informacibn
sobrela
calidad, descripci6nde los
un total de 261 p~ginas,a
sus p0blicos y grupos de
usuarios, recursos huma- los principales indicadores interEs.
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McMutual,premiada
porla Fundaci(~n
Avedis
Donabedian
En un evento,ceiebradoel~ el Palac~
de la MosicaCatalar~a, McMutuahrecog~6el premioIgnas~AragOi Mitjans
a la mejor memoriade unainstitucion
sanitaria y social, de manos
del presi
TM’
dente del patronatode la FundaciO~
Avedis Donabedian,
La fundacion destacO la transparencia econom~caV sanitaria de la
entidad y el di~logo con sus profesio
hales sobrecalidad asistencial.
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“Forma Antiqva”, en un concierto en Oviedo. | MIKI LÓPEZ

“Forma Antiqva” encadena sendos conciertos
en el Palau de la Música Catalana y en Madrid
La formación asturiana “Forma
Antiqva”, dirigida por Aarón Zapico, protagoniza esta semana
dos conciertos de relieve en Madrid y Barcelona. En el Palau de
la Música Catalana de la ciudad
condal, “Forma Antiqva” actuó
anoche, en el marco de la trigésimo tercera temporada de Iberca-

mera. Una institución de cuya
mano también acuden a Madrid,
donde actúan este próximo viernes, 10 de febrero, dentro de la
temporada La Filarmónica. Dos
conciertos con los que la formación asturiana continua con su
proceso de consolidación en los
principales programas del país.
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«És la meva
música però
permeto que
la gent l’escolti»
NEIL HANNON Líder de The Divine Comedy
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Neil Hannon, un dels talents més refinats del modern pop britànic, torna a Barcelona amb tots els honors:
un concert, avui (21.00 hores), de la
mà del Festival del Mil.lenni, al Palau de la Música Catalana, sala que
l’acull per primera vegada i on actuarà amb una banda formada per
cinc músics. El timoner de The Divine Comedy atén la nostra trucada des de casa seva a County Kildare, Irlanda.
–Foreverland arriba sis anys després
de l’anterior disc. En aquest temps,
¿ha pensat en el concepte i el sentit
de The Divine Comedy?
–Suposo que ho faig cada vegada que
em poso a fer un disc, però no hi ha
res menys productiu que pensar en
l’efecte que pugui tenir la teva música en la gent. Encara que soni egoista, la meva música és meva però permeto que la gent l’escolti [riu].
–La identitat The Divine Comedy està assentada. ¿S’ha convertit en un
lloc segur per al públic?
–Suposo que sí. La gent sap què pot
esperar quan compra un dels meus
discos, si és que el compra [riu]. Tenir una marca ajuda, m’imagino,

encara que també em reservo el dret
a canviar completament en el futur
si em ve de gust.
–¿El factor sorpresa o la innovació
estan sobrevalorats?
–Són coses útils, però per a mi és més
important compondre cançons bones. Al capdavall, tot està inventat.
Tota música és el resultat de la barreja d’altres músiques anteriors.
–En cançons del nou disc com Napoleon complex i Catherine the Great torna a fixar-se en figures històriques.
–Utilitzo referències del passat perquè no puc parlar del futur, ja que
no ha passat [riu]. No entenc la gent
que diu «no m’agrada la història»,
perquè la història és tot el que ha
passat fins ara.
–Doncs sí, té certa importància.
–A mi m’encanta mirar al passat i a
la ficció, i no vull sentir-me limitat al
fer una cançó pop. El 90% de les cançons pop van del mateix i és extremadament avorrit.
–¿De què creu que van?
–Ja ni tan sols es fan cançons d’amor,
sinó cançons sobre relacions. Però,
fins i tot parlant de relacions, podri-

33 El cantant i compositor Neil Hannon, líder de The Divine Comedy, en una imatge promocional.
en fer-ho d’una manera interessant.

«No vull sentir-me
limitat. El 90% de
les cançons pop
van del mateix
i és molt avorrit»

–¿Com a The pact?
–Aquesta seria la idea, sí. Aquí parlo
de relacions en uns termes propis de
les relacions diplomàtiques.
–En la seva música hi ha influències
de músiques prepop.
–M’agraden coses molt diverses: cabaret, musicals, òpera i la vella música francesa que als anys 50 i 60 es va
fondre amb el pop; Serge Gainsbourg
i tot això. Però no estic d’acord a dividir la història de la música en abans

i després del rock’n’roll. Podria mencionar gent com Ray Davies i, òbviament, John Lennon i Paul McCartney.
–The Divine Comedy utilitza elements melòdics europeus però també algunes referències molt britàniques.
–Als francesos els agrada el que faig
perquè hi veuen un caràcter britànic i per a mi és difícil dir què significa això. Però moltes melodies i harmonies són europees. To the rescue té
un aire a Gainsbourg per la progres-

J.V.S.

Llanguiment i llibertat
CRÒNICA Cass McCombs va visitar el CAT amb el seu disc ‘Mangy love’
senyals, de ser el secret ben guardat
d’uns quants per convertir-se en ídol
d’una notable minoria.

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Sense deixar de costat el misteri, Cass
McCombs es presenta, potser, més
accessible i seductor que mai a Mangy love, disc de suaus aromes soft
rock amb algunes de les cançons més
encomanadisses que ha compost. És
el cas de, per exemple, Bum bum bum,
amb la qual va obrir la seva actuació
de diumenge al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), gran ganxo del cicle
Ronda organitzat per Heliogàbal.
Tant el ple absolut com la rebuda
d’aquesta cançó (tot un assalt al militarisme nord-americà malgrat la seva aparença lleugera) suggereixen
que ha deixat per fi, gairebé dues dècades després de començar a emetre

RESULTATS DIVERSOS / Ben recolzat per

Ha deixat de ser el
secret ben guardat
d’uns quants per
convertir-se en ídol
d’una notable minoria

una banda en què va brillar el baixista Dan Horne (productor de Mangy
love), McCombs va repassar el nou i
l’antic repertori amb el llanguiment
i (sobretot en viu) la llibertat que el
caracteritzen. Peces concises podien
derivar en escena cap a jam sessions
de resultats diversos, a vegades fascinants (Opposite house), a vegades adormidors (Medusa’s Outhouse) i algunes
vegades en excés autoindulgents: es
pot discutir si la seva obra mestra
pop Dreams-come-true-girl és millor
amb coda free jazz.

33 Cass McCombs, en un moment de l’actuació de diumenge passat.
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sió d’acords, que és bastant barroca i
té a veure amb la chanson. Els compositors francesos van prendre aquesta
progressió i la van fer més romàntica o sentimental. Això ho veus en el
pop francès, i no tant en el britànic,
que és més de tres o quatre acords
[riu].
–¿No creu que aquest pop britànic
hagi evolucionat últimament?
–No voldria ser la veu de la negativitat, però hi ha poques coses que
m’interessin, i utilitzo aquest verb,
interessar, perquè és important resultar interessant a més a més de ser
nou i cool. Jo una vegada vaig ser nou
i cool, però el que importa sempre és
el que hi ha a la base de les cançons.

MUNTATGE EXCEPCIONAL

Valentino

El Palau de les Arts de Va
Coppola H Plácido Domin

«Poques coses
m’interessen, i
utilitzo aquest verb
perquè és important
ser interessant a
més de nou i ‘cool’»
–Va ser nou i cool en els anys del britpop. The Divine Comedy anava per
lliure, encara que devia ser bo situar-se en aquell aparador.
–Sí, formar part d’allò durant un
temps va ser útil.
–¿Se sent allunyat ara de cançons
com The summerhouse i Everybody
knows (except you)?
–Segueixo adorant aquelles cançons, però sempre n’acabes tocant
moltes del nou treball, dels dos anteriors i després certes peces del passat que sempre has de tocar, com A
lady of a certain age, Our mutual friends,
National express o Songs of love. Escollir resulta molt difícil, ¡i amb cada
nou disc és molt pitjor! H

33 Complicitat 8 Marina Rebeka besa Va
NACHO HERRERA
VALÈNCIA

El Palau de les Arts de València acollirà demà l’estrena de La traviata, pro-

amme
tat pe
és una
el mo
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“Soc molt
perfeccionista fins
que m’avorreixo”
Neil Hannon, de The Divine Comedy, que actuen avui
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E

l grup nord-irlandès
The Divine Comedy,
que lidera el brillant
Neil Hannon, desembarca aquesta nit
al solemne escenari del Palau de
la Música (21 h), dins del Festival
del Mil·lenni. Versàtil i polifacètic, Hannon és un dels grans crooners contemporanis, i al capdavant de la banda que lidera des de
fa gairebé 30 anys, és autor d’un
inconfusible art-pop, caracteritzat pel seu barroquisme i un refulgent amor pel detall. Estan
presentant per Espanya el seu
nou àlbum Foreverland. Hannon,
enginyós i bromista, es troba en
un excel·lent estat de forma.
A vostè se’l considera com un
home del Renaixement per la

El grup liderat pel
músic nord-irlandès
presenta al Festival
del Mil·lenni el seu nou
àlbum, ‘Foreverland’
diversitat de les seves obres.
Faci-me’n un resum.
Uffff... no voldria avorrir-lo, però
és veritat que per mi la música té
moltes maneres d’expressar-se,
com deu àlbums d’estudi, una
composició per a orgue que vaig
fer al Royal Festival Hall, un musical al West End, un parell
d’òperes de cambra, peces de
música coral i moltes col·laboracions amb bons amics com Ute
Lemper. I cap banda sonora de

pel·lícula... És la meva assignatura pendent, ho confesso.
Feia sis anys que The Divine
Comedy no treia disc. Com va
sorgir aquest Foreverland?
Bé, després del nostre anterior
disc, Bang goes the knighthood,
em vaig dedicar durant tres anys
al que vostè deu considerar obres
renaixentistes. Està molt bé que
hi hagi gent que consideri que sé
fer música i que per això m’ofereixi projectes, però el que passa és
que solen ser propostes molt difícils per a mi. Per exemple, aquelles composicions per a orgue
que em va encarregar al Royal
Festival Hall no es pot imaginar
com em van costar. I de sobte, fa
tres anys, em vaig adonar que no
tenia res pendent a l’agenda i vaig
pensar que potser no era mala
idea fer un dels meus propis àlbums.
També va aplicar-hi els mateixos criteris d’exigència?
Em vaig posar com a condició no
publicar el disc fins que no estigués totalment convençut que les
cançons estaven a l’altura... cosa
que he procurat fer al llarg de tota la meva carrera. Confesso que
soc molt perfeccionista fins que
m’avorreixo, i llavors em centro
en una altra cosa.
De vegades el perfeccionisme acaba en barroquisme. És
aquest, el seu cas?
No veig el barroc, el barroquisme, com un defecte, com molta
gent pensa. Al contrari, es pot
veure com una riquesa. A mi ha
estat una cosa que sempre m’ha
atret, especialment a mitjan anys
noranta, quan em va fascinar
molt el que feia Michael Nyman.
L’obra resultant Foreverland
és un compendi de moltes influ-

CRISTINA GALLEGO / ARXIU

Neil Hannon durant el concert en el darrer Vida Festival

ències i gustos, no?
Els meus gustos són amplis, sempre ho explico. Ravel, Fauré i
Vaughn Williams d’una banda;
també moltes coses de les primeres etapes del pop, música
popular en el sentit literal, i, esclar, coses més recents com ara
bona part de l’ona postpunk, amb
gent com Joe Jackson, Elvis Costello o el pop de sintetitzadors.
Tot això ja s’ha convertit en clàssic, també.
Aquesta manera de reinventar-se amb tant d’entusiasme es
deu a...
...que tinc autonomia i llibertat
absolutes per fer el que radicalment em ve de gust. Una cosa que
més o menys he anat fent tots
aquests anys però que ara he
aconseguit plenament. És una situació molt curiosa que té molt a

veure amb la quantitat de coses
que vas adquirint i assimilant al
llarg dels anys i, paral·lelament,
tenir l’obligació de voler ser sempre original.
Com són els Divine Comedy
el 2017? O és més correcte dir
com és el Neil Hannon actual?
Crec que Foreverland és una pista
molt il·lustrativa. Vull dir que
parla d’un lloc evocador, on pots
desconnectar d’aquest ritme vital
tan boig en què ens han ficat. I es
refereix al reflex d’on visc plàcidament amb la meva dona al
camp, al comtat de Kildare, on he
trobat un equilibri entre el ritme
del treball i el plaer de la vida.
Miri, la veritat és que no soc
antisocial, però m’atabala, i molt,
viure en un món tan aparentment
interconnectat i en el fons tan
aïllat.
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Districtes
UNA HISTÒRIA DE CIUTAT VELLA... l’Hotel España
CéSAR CID

Exposició i xerrad
de la fugida de Sí

SANT MARTÍ 3 El fotò
Aleix Oriol Vergés (Barce
1976) exposa 40 fotogra
la mostra L’èxode sirià: llu
per la supervivència que aq
setmana s’estrena a la bib
ca El Clot-Josep Benet (pla
les Glòries, 37) i al merca
Encants (Castillejos, 158
aquest últim escenari l’a
que ha visitat el Líban, l
Turquia i Grècia, parlarà
a les 18.30 hores.

La Filmoteca cele
5 anys al Raval
33 Menjador modernista de l’Hotel España, ubicat al carrer de Sant Pau.
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Ple de basars, botigues de telefonia
i hostals, el carrer de Sant Pau vincula dues importants artèries de la
ciutat: la Rambla i la rambla del Raval. Aquesta unió entre dos mons explica l’heterogeneïtat de transeünts
que, dia i nit, converteixen aquesta
via en un autèntic formiguer d’activitat. Però no gaire lluny del soroll,
al número 9-11 d’aquest carrer es
troba l’Hotel España, que atresora
una petita joia modernista al seu interior.
«Aquest hotel té alguna cosa que
t’atrau», afirma Juanita López, governanta des de fa 40 anys i que encara
recorda que l’anterior majordoma
li explicava com la burgesia catalana utilitzava els passadissos secrets,
que unien l’España amb l’Hotel Oriente i el Liceu, per als seus afers particulars. «Usaven els conductes subterranis de l’antic convent dels Pares Trinitaris Descalços, emplaçat
en aquesta zona de l’extramur de la
ciutat», explica Maite Bel, coordinadora d’esdeveniments de l’España,
concebut inicialment com a fonda
el 1859.
«Quan hi vaig entrar a treballar,
l’hotel tenia només una estrella i les
habitacions eren de fins a vuit llits
–continua la Juanita–. Ara tenim quatre estrelles, però sempre ha man-
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t Agu
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L’arquitectura de Domènech i Montaner i una gran pintura
de Casas destaquen a l’antiga fonda del carrer de Sant Pau

a
de la Rambl

Ferran

Plaça
Reial

tingut l’encant». Sobretot després de
la seva remodelació, a càrrec de l’arquitecte Domènech i Montaner, el
1898, en què es va instal·lar un ascensor i es va incorporar l’electricitat i tots els elements modernistes
que conserva. «Com les baranes de
ferro forjat amb decoració floral, els
murs serigrafiats amb tons rosats o
les rajoles de ceràmica vidrada amb
els emblemes de diferents províncies», afirma Bel.
Però les joies de la corona de l’Hotel España són el Saló de les Sirenes
i la xemeneia d’alabastre de l’escultor del Palau de la Música, Eusebi Arnau. «Amb els seus cinc metres d’alt
per tres d’ample i les seves escultures de la dona, el nadó, l’avi i els

gatets, aquesta xemeneia de gas
és una al·legoria de la família i del
pas del temps», explica la directora de l’hotel, Thais Flecha. Al
Saló de les Sirenes, en canvi, quatre nereides juguen amb els seus
cabells entre peixos del Mediterrani en un gran fresc mural atribuït al pintor Ramon Casas. Coronen la pintura unes onades inspirades en La gran ona de Kanagawa,
del pintor japonès Hokusai, «perquè el modernisme estava influenciat per la cultura asiàtica»,
aclareix Bel. Potser aquest petit
tsunami de Casas ja presagiava
els estralls de la guerra civil espanyola, visibles en forma de metralla incrustada en diferents parts
del saló menjador.

Menú i visites
Des del 2004, Condes Hotels gestiona l’España i el 2009 va emprendre la seva reforma integral, combinant un disseny modern amb
la restauració d’elements modernistes. L’hotel també ofereix visites guiades i, des del 2 de febrer
passat, un menú de degustació
inspirat en receptes de principis
de segle. «Es diu Viatge pel modernisme i està dissenyat pel xef
Martín Berasategui», explica la
directora. H

CIUTAT VELLA 3 La Film
de Catalunya celebra aq
mes els cinc anys al Rava
vador Seguí, 9). Per això, el
xims diumenge 19 i dima
de febrer s’han program
verses pel·lícules i activ
gratuïtes. La setmana que
director de la Filmoteca,
ve Riambau, anunciarà aq
actes, que inclouen la visi
cineasta Carlos Saura.

Els advocats
estrenen bibliote

EIXAMPLE 3 El Col·legi de
vocacia de Barcelona (Mal
283) inaugura aquesta t
(19.00 hores) la reforma
seva històrica biblioteca
de les més importants d’
pa en la seva especialitat.
la ha sigut restaurada pe
llorar les mesures cont
cendis, llum i climatitz
També s’han restaurat pec
marbre i mobles originals

Inauguració de
Cristalleries Plan

LES CORTS 3 L’alcald
Ada Colau va inaugurar e
de setmana passat l’anti
brica Cristalleries Planel
Ibáñez, 38), on s’ubicaran
cola de Formació d’Adul
Centre de Normalització
guística i l’Espai d’Entita
les Corts. L’immoble, de
metres quadrats, destaca
seva eficiència energètica
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La barcelonesa Casa Vicens de Gaudí abrirá sus
puertas al público por primera vez en 130 años
EFE

BARCELONA. La Casa Vicens de
Barcelona, del arquitecto modernista Antoni Gaudí, abrirá al
público el próximo otoño, convirtiéndose en el octavo ediﬁcio Patrimonio de la Humanidad de la
ciudad que será visitable.
El director de la Casa Vicens,
Joan Abellà, recordó ayer en la
presentación del proyecto que «la

Casa Vicens fue la primera casa
proyectada por Gaudí y ahora se
podrá visitar por primera vez después de haber sido residencia privada durante más de 130 años».
La Casa Vicens, propiedad del
banco andorrano MoraBanc, que
está situada en la calle Carolines,
completará la lista de los ocho
ediﬁcios declarados por la Unesco
como Patrimonio de la Humani-

dad que abren sus puertas a los
visitantes junto con la Sagrada
Familia, la Casa Batlló, La Pedrera, el Park Güell, el Palacio Güell,
el Palau de la Música y el Hospital
de Sant Pau.
La Casa Vicens fue el primer encargo importante que recibió Antoni Gaudí cuando se licenció en la
Escuela Provincial de Arquitectura
de Barcelona, en 1883.
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Mas asume desde el banquillo ser
el único responsable político del 9N
El expresidente catalán es juzgado, junto a dos exconsejeras, por desobediencia grave al Constitucional y prevaricación

AGENCIAS
BARCELONA

El expresidente catalán Artur
Mas se declaró ayer único responsable político "de todo" el 9N, pero
negó que desobedeciera al Tribunal Constitucional (TC) cuando
mantuvo la consulta independentista, alegando que el alto tribunal nunca le advirtió de las consecuencias de desoírle. Mas y las
exconsejeras Joana Ortega e Irene
Rigau declararon ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), en la primera jornada del
juicio que se sigue contra ellos por
desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta independentista del 9 de noviembre de
2014, pese a haber sido suspendida
cinco días antes por el TC.
Los encausados entraron con
casi media hora de retraso al TSJC, que les había citado a juicio a
las 09,00 de la mañana, mientras
se daban un baño de masas desde el Palau de la Generalitat hasta
las puertas del Palau de Justicia,
donde les arroparon unos 40.000
manifestantes convocados por las
entidades soberanistas, según la
policía local de Barcelona. El retraso de Mas, Ortega y Rigau llevó al
presidente del TSJC, Jesús María
Barrientos, a convocar a fiscales y
letrados a la sala para pedirles explicaciones por la demora y, al mismo tiempo, advertirles de que, pasada media hora desde la citación,
se convocaría una "vistilla" para
que las partes pudieran plantear
las medidas cautelares que consideraran oportunas.
nnn

PROCESO PARTICIPATIVO

Ya ante el tribunal, Artur Mas -el
primer presidente de la Generalitat
moderna juzgado- se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por dos sindicatos policiales y
por Manos Limpias. En respuesta a las preguntas de su abogado,
Xavier Melero, el expresident reconoció ser "responsable de todo"
el 9N, incluidas las "directrices"
que siguieron las dos exconselleras encausadas, pero defendió que
la consulta no fue un "capricho individual", sino que obedecía a un
mandato "democrático" del Parlament.
Mas negó, sin embargo, cualquier "ánimo de desobedecer" al
TC y recordó -haciendo suyo uno

Ortega, Mas y Rigau, sentados en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

de los argumentos de los fiscales
catalanes contrarios a querellarse
por el 9N- que el alto tribunal no
emitió ningún tipo de "advertencia
expresa" que avisara al Govern de
las responsabilidades penales en
que podría incurrir en caso de desoír su suspensión, incluso cuando
la Generalitat le pidió que aclarara
el alcance de su orden.
Para Mas, la suspensión del 9N

LOS ENCAUSADOS
ENTRARON A LA SEDE
DEL TRIBUNAL SUPERIOR
CATALÁN CON CASI
MEDIA HORA DE RETRASO
SOBRE LA FIJADA

lo situó en la tesitura de escoger
entre "obedecer el mandato parlamentario explícito" que le obligaba
a mantener la votación o atender la
resolución del Constitucional, que
a su parecer era "imprecisa". El expresident admitió que, en cuanto el
TC vetó la consulta independentista a raíz de un recurso del Gobierno el 29 de septiembre de 2014, la
Generalitat cambió el "formato"

El Gobierno confía en el diálogo y
en que impere el sentido común
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, pidió que todo el mundo respete y
colabore con la Justicia y subrayó que la vida de los ciudadanos
no se paraliza por los procesos
que afecten a sus gobernantes.
La vicepresidenta, que mostró
el máximo respeto del Gobierno
a la Justicia y que no quiso hacer
comentarios sobre la estrategia
de defensa de los acusados, reiteró la oferta de diálogo a los dirigentes de Cataluña y confió en
que termine imperando "el sentido común".

El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, por su parte, dijo que, "si
alguien incumple la ley, tendrá enfrente toda la fuerza del Estado
de derecho", pero pidió "no anticiparse" sino "confiar en el diálogo" y auguró: "No llegaremos a un
escenario de conflicto".
En la misma línea, el líder del
PPC, Xavier García Albiol, tachó
de "cobarde" a Mas por negarse a
responder a la Fiscalía mientras
que el primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, defendió que el juicio del 9N demuestra el "fracaso"
tanto de la Generalitat como del

Gobierno a la hora de dialogar.
La portavoz de Ciudadanos,
Inés Arrimadas, afeó a Mas que
se sienta "más cómodo" hablando
sobre el 9N que sobre las investigación del "caso 3%" sobre supuesta financiación ilegal de CDC y el
juicio por el expolio del Palau de la
Música, que empezará en marzo
y en el que CDC figura como responsable a título lucrativo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), mostró su preocupación
por el "circo" que, en su opinión, se
ha montado en Cataluña. n

ALBERTO ESTÉVEZ

de la votación, de forma que la administración catalana "ya no era
directamente responsable" en su
organización, sino que se limitaba
a dar "apoyo" a los voluntarios que
asumieron su ejecución.
En ese sentido, insistió en que
cuando el 4 de noviembre de 2014
el TC suspendió el "proceso participativo" al que se rebajó la consulta inicialmente prevista, había
una "imposibilidad material" de
detener la organización del proceso participativo del 9N.
La declaración de Mas, que se
explayaba en largas explicaciones
a las concisas preguntas de su abogado, le valió una reprimenda del
presidente del TSJC, Jesús María
Barrientos, que le pidió que dejara
de hacerse preguntas a sí mismo
tras recordarle que, en una sala de
vistas, debía limitarse a responder.
Las exconsejeras Ortega y Rigau, por su parte, se escudaron en
que la ejecución del 9N quedó en
manos de voluntarios tras la suspensión y han negado que presionaran a funcionarios para que facilitaran la logística de la votación.
Por el 9N, Mas afronta una pena
de diez años de inhabilitación que
amenaza con dificultar un posible
regreso del expresident como candidato del PDeCat. n
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