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Cultura

sabadell// Un miler de persones es van manifestar ahir a 
Sabadell, entre l’Ajuntament i l’Hospital Parc Taulí, per protes-
tar per les retallades sanitàries proposades per la Generalitat. 
La marxa va reunir treballadors de l’hospital sabadellenc i ve-
ïns de la ciutat del Vallès i dels municipis propers que es veuran 
afectats per la reducció. Diversos quiròfans tancaran i no es re-
novaran els contractes d’uns 200 treballadors eventuals.

Sabadell protesta contra les retallades
sanitat

Els treballadors de l’Hospital Parc Taulí. acn 

 barCelona// La qualitat medi-
ambiental dels rius de l’àrea de 
Barcelona (Llobregat, Besòs, 
Foix, Ter i Tordera) es manté 
en un nivell bo segons l’estu-
di Ecostrimed+ 2010. Aques-
ta tendència s’observa a totes 
les conques, excepte a la de la 
Tordera. La millora s’atribueix 
al fet que han estat anys hu-
mits i a la millora en la depura-
ció de l’aigua residual.

Millora l’aigua dels 
rius de barcelona

medi ambient

Control a un usuari.

el prat// L’aeroport del Prat es-
trena un nou sistema de segu-
retat per a persones amb mo-
bilitat reduïda. El dispositiu 
evita que els viatgers s’hagin 
de canviar de cadira de rodes 
en el control de seguretat, una 
de les principals queixes del 
col·lectiu. El sistema també 
s’utilitzarà per a persones que 
duguin un turbant al cap, em-
benatges o escaioles.

Facilitats per a la 
mobilitat reduïda 

aeroport

barCelona// El diplomàtic 
Juan José Herrera de la Mue-
la, de 52 anys, és des d’ahir el 
nou director general de Casa 
Àsia, en substitució de Jesús 
Sanz. Herrera va ser conse-
ller cultural i per la coopera-
ció a l’ambaixada d’Espanya 
davant la federació de Rússia 
i ha estat nomenat amb el su-
port unànime del conjunt del 
consorci de la Casa Àsia.

Un diplomàtic 
dirigeix la casa Àsia

entitats

Manresa // Els dos encausats 
per sabotejar el toro del Bruc, 
el juliol del 2008, no hauran 
d’anar a presó perquè la sen-
tència ha prescrit. Els joves  
manresans, que s’havien ne-
gat a pagar una multa de 192 
euros per haver causat des-
trosses al toro del Bruc, van 
explicar que han guanyat el 
cas gràcies a la pressió social 
que s’ha dut a terme. 

llibertat pels dos 
sabotejadors del toro

vandalisme

barCelona// Els Mossos d’Es-
quadra van detenir diumen-
ge dos joves atracadors que 
van intentar robar el mòbil 
a un agent de la policia cata-
lana que anava de paisà. Un 
dels lladres va treure una pis-
tola de fogueig per intentar 
acovardir el policia, que, no 
obstant això, li va clavar un 
ràpid cop a la mà que va fer 
caure l’arma a terra.

Detinguts per robar 
a un mosso de paisà

successos

greC » Marc Martínez presenta ‘Julieta & Romeo’, una visió social i fidel de Shakespeare

Amor, odi, violència i mort
Shakespeare és un clàs-

sic que no cal actualitzar. Tot 
el que va escriure és vigent en 
el segle XXI. Marc Martínez ho 
té clar. Per això pràcticament 
no ha tocat res de Romeu i Juli-
eta. En tot cas, l’ordre dels fac-
tors, que, en funció de la lectu-
ra que proposa, pot alterar el 
producte: “Li hem dit Julieta & 
Romeo perquè qui talla el ba-
callà, tant en l’obra com en la 
vida, és ella. Ell és infantil i ella 
se l’estima com una mare”, diu 
Martínez tot remarcant la foto 
del cartell, en què l’actriu Car-
lota Olcina agafa en braços 
Marcel Borràs en una recrea-
ció de la Pietat de Miquel Àn-
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Els protagonistes al cementiri del Poblenou de Barcelona, escenari triat per Martínez per presentar l’obra. a. bach

gel. L’obra, en castellà, estarà 
al Coliseum des de demà fins 
al 31 de juliol i després viatjarà 
a Madrid.

Amb fidelitat al text, que 
simplement ha reduït (dura 
2 hores i 45 minuts), Martínez 
destaca el caràcter social de 
l’obra: “He insistit en la part 
prosaica de la servitud”, ex-
plica el director, per subratllar 
els molts contrastos de l’obra. 
“Aquí l’amor no és romàntic 
sinó salvatge, i la violència és 
un tema en si mateix, difícil 
de representar en un escenari: 
m’interessa l’actuació més que 
l’acció”, diu, tot i que han pas-
sat quatre mesos fent esgrima 
per a les escenes més explíci-
tes, amb espases. El conflicte, 

doncs, és interior, no ve no-
més de bons i dolents enfron-
tats, “seria molt fàcil”.  

“Vandalisme” a Mataró

L’obra de la companyia Pla-
tea Social era una de les 
apostes del festival Shakes-
peare que el govern entrant 
a l’Ajuntament de Mataró 
va anul·lar 11 dies abans de 
l’estrena. “Ha estat un acte 
vandàlic”, diu Martínez. “És 
un acte de caciquisme sus-
pendre tot un festival per poc 
més de 100.000 euros”. La 
indignació és evident, igual 
que la impotència: “En reali-
tat no m’estranya, el que em 
dol és que no fem una reacció 
popular”. D

Martínez: «Qui 
talla el bacallà, tant 
en l’obra com en 
la vida, és ella»

«L’anul·lació del 
festival de Mataró  
ha estat un acte 
de caciquisme»

El nou regidor de Cultura  
assegura que cuidarà  
el monestir de Pedralbes

“Vull expressar el nos-
tre compromís a seguir amb 
el tracte privilegiat cap al mo-
nestir de Pedralbes”, va anun-
ciar el nou tinent d’alcalde de 
Cultura, Jaume Ciurana, ahir 
al matí durant la presentació 
de l’exposició que mostra els 
detalls de les pintures de la ca-
pella de Sant Miquel de l’es-
mentat monestir. La d’ahir al 
matí va ser la primera roda de 
premsa de Ciurana com a res-
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Detall del conjunt pictòric.

ponsable de l’àrea de cultura, 
i, segons va assenyalar, debu-
tar al claustre d’aquest recinte 
religiós era important perquè 
revela part de les seves prio-
ritats. “Cal tornar a posar l’ac-
cent en la recerca i la divulga-
ció als museus de la ciutat”, va 
assegurar.

Obra mestra del gòtic català

Murals sota la lupa. Les pintu-
res de la capella de Sant Miquel 
és el nom d’aquesta exposició 
produïda pel Muhba (Museu 
d’Història de Barcelona), i que  
ofereix una bona oportunitat 
per admirar una obra mestra 
de la Barcelona gòtica del se-
gle XIV. El muntatge aplega 
unes acurades imatges que 
mostren els detalls més sorpre-
nents d’aquestes pintures que 
es conserven gairebé intactes, 
i que combinen la tècnica de 

la pintura en fresc i en sec. 
L’autor d’aquesta peça va ser 
Ferrer i Bassa (1285-1348),   
l’introductor a Catalunya de 
l’italianisme hegemònic de 
l’època, i qui va encarregar  
aquest conjunt mural que re-
presenta la passió de Crist, 
els Goigs de la Mare de Déu 
i diverses figures de sants 
va ser l’abadessa Francesca  
Saportella.

L’exposició és el resultat 
d’una investigació que ha 
durat gairebé deu anys i que, 
en paraules de la comissària, 
Lídia Font, “proporcionarà 
un full de ruta molt delimi-
tat per fer la restauració més 
adequada en cada part de la 
capella”. I és que les imatges 
mostren, entre altres coses, 
el que cal restaurar, però per 
això calen més de 100.000 
euros. D

art » Exposició a la capella de Sant Miquel


