
La subhasta del celler d'El Bulli
de Ferran Adrià ha recaptat un to-
tal d'1,4 milions d'euros, segons va
confirmar ahir Sotheby's, que va
publicar a la seva pàgina web els
resultats de la venda, celebrada la
nit de dimarts a Hong Kong. 

Els diners recaptats serviran a
Adrià per impulsar el seu nou
projecte, El Bulli Foundation. En-
tre els principals atractius de la
subhasta hi havia una trobada
personalitzada amb Ferran Adrià
a 'elBulliTaller' seguida d'un sopar
per a 4 persones al seu restaurant
de Barcelona, Tickets. 

La nit gastronòmica es va aca-
bar adjudicant per 22.235 euros.
Pel que fa als vins, hi va haver ven-
des molt elevades, com la del lot de
Chateau Petrus 1982, pel quan es
van pagar 18.461 euros.

El vi més car
Però el vi més car de la subhasta va
ser un lot de Romanee Conti del
1990, que es va adjudicar per un
preu de 56.824 euros, molt per
sobre de l'estimació d'entre 26.000
i 38.000 que havia fet la casa de
subhastes Sotheby's. 

Els lots de Romanee Conti del
2003 i el 2000 van ser les segones
i terceres vendes més importants
de la nit, amb 54.354 i 46.942 eu-
ros respectivament.

Els següents vins del celler d'El-

Bulli pels quals es va pagar més di-
ners van ser els Montrachet Do-
maine de la Romanee Conti del
2003 i 2000, adjudicats per 29.647
i 27.177 euros. Seguidament es va
vendre un lot de La Tache 2003 Do-
maine de la Romanee Conti per
22.235 euros, el mateix preu pel

que es va adjudicar el sopar per a
4 persones.

Entre les vendes de la nit tam-
bé hi havia diversos uniformes de
xef de Ferran Adrià. Un d'ells, fir-
mat i que el cuiner català va uti-
litzar en el seu últim any al cap-
davant dels fogons d'El Bulli, es va
vendre per 1.100 euros. A sub-
hasta també s'hi podien trobar
menús de l'emblemàtic restau-
rant de Cala Montjoi, a Roses, pels
quals es van pagar fins a 700 euros,
així com també peces de coberte-
ria o plats. 
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Subhastat a Hong Kong per
22.000 € un sopar per a 4
persones amb Ferran Adrià

Ferran Adrià, amb una samarreta de la Costa Brava, de la subhasta.

La sala de teatre independent de
Girona La Planeta inaugura una
nova fórmula de pagament. Els es-
pectadors no pagaran un preu es-
tablert per a l'entada i donaran la
voluntat al final de l'obra. De mo-
ment, aquest experiment es farà
només en una proposta, Pau I, el
conqueridor. 

La Planeta va presentar ahir un
total de 24 propostes escèniques
per al segon trimestre de l'any, la
meitat estrenes absolutes. La sala
ja havia avançat part de la progra-
mació, i el director, Pere Puig, va
detallar ahir la totalitat de la car-
tellera per als propers mesos. L'ob-
jectiu és donar veu a la creació gi-
ronina.

El trimestre l'obrirà L'Editto Bul-
garo, una producció de la com-
panyia La Calòrica i el dramaturg
Joan Yago. L’obra usa la ironia per
parlar d'un cas de censura políti-
ca de Berlusconi contra un hu-
morista i dos periodistes de la te-
levisió pública italiana.

Una altra obra és Pau I, el Con-
queridor, la història d'un perso-
natge actual que queda a l'atur i
decideix emprendre un nou ne-
goci, independitzar Catalunya. En
aquesta obra, els espectadors pa-
garan la voluntat a la sortida. Se-
gons Puig altres sales han provat la
fórmula «amb èxit». 

Una altra de les obres, Está lin-
da la mar, de Denise Duncan, és
la guanyadora de l'última Mostra
de Teatre de Barcelona. Entre el re-
partiment de l'obra hi ha l'actriu gi-
ronina Lavínia Vila, que ha acon-

seguit el premi a la millor inter-
pretació femenina de la Mostra.

La sala també acollirà dues ob-
res de l'Aula de Teatre de la Uni-
versitat de Girona –que celebra el
vintè aniversari– i una adaptació a
la realitat catalana de Si no ens pa-
guen, no paguem!!, de Dario Fo.

La sala inaugura un nou apar-
tat de Propostes Singulars on es re-
alitzaran diversos actes culturals.
Un d'ells és la presentació del lli-
bre d'experiències i records Pe-
riodisme sota sospita, de Narcís-Jor-
di Aragó.

L'altra proposta és un col·loqui
com a aperitiu de l'obra Stock-
mann, d'Ibsen. La trobada explo-
rarà la figura d'Ibsen a través de l'o-
bra del poeta, dramaturg i polític
Salvador Albert, autor del llibre El
tesoro dramático de Henrik Ibsen.
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L’espectador pagarà la
voluntat al final d’una
obra a la sala La Planeta

«Pau I, el Conqueridor».
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Un lot de Romanee Conti del
1990 es va vendre per un
preu de 56.824 euros, molt
per sobre de l’estimació

Després d'anunciar els primers
protagonistes, el PopArb ha afegit
aquest dimecres cinc actuacions
més per l'edició d'enguany, la vui-
tena, que tindrà lloc els dies 28 i 29
de juny. 

Espaldamaceta, amb un nou
treball molt més elèctric que els
anteriors; el nou projecte en comú
Convergència i Unió dels músics
Ramón Rodríguez, Maria Rodés i
Martí Sales, tres cantants amb
projectes artístics ben diferenciats
es reuneixen per fer cançons con-
juntament; Pau Vallvé amb De
Bosc; The Suicide of Western Cul-
ture presentant el seu segon disc
Hope Only Brings Pain; i el duet
Spazzfrica Ehd i Papa duPau, o el
que és el mateix ZA!, amb el seu
nou disc WANANANAI, són les no-
ves incorporacions al cartell. 

Entre els ja anunciats hi ha La
Iaia, Standstill, La Habitación Roja
o El Petit de Cal Eril, que presen-
tarà el nou treball.  
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Pau Vallvé, Za!,  i
Espaldamaceta
s'incorporen al
cartell del PopArb

El Sindicat d’Estudiants dels Pa-
ïsos Catalans (SEPC) de la UdG ha
rebut el nomenament de la nova
presidenta del Consell Social, Rosa
Núria Aleixandre, amb «preocu-
pació», segons s’afirma en un co-
municat fet públic ahir. 

«Ha dedicat la vida laboral al
camp de la medicina i la ciència,
i en l’àmbit de la transferència
tecnològica entre empreses i ins-
titucions», comenten els estu-
diants, i afegeixen que aquest fet
indica «de bon principi una visió
deològica marcada cap a la mer-
cantilització de l’ensenyament».

«Com és obvi», continua el co-
municat, «estem contra aquest
procés que s’està duent a terme els
darrers anys i és impulsat per les
grans empreses i els bancs».

D’altra banda, com a senadora
per CiU, el estudiants veuen en
Aleixandre una col·laboradora de
les polítiques de retallades que
aplica el Govern d’Artur Mas.
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El sindicat (SEPC)
d’estudiants de la
UdG recela de
Rosa N. Aleixandre 

Recapten un total de 1’4 MEUR a benefici del nou Bulli Foundation
JEROME FAVRE/BLOOMBERG 


