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wEl Suprem va anul·lar ahir una sentència de l’Audiència Na-
cional que va imposar a l’escriptor José Saramago pagar 717.651
euros a Hisenda en relació amb les seves declaracions fiscals
entre el 1998 i el 2000. El recurs el van presentar la seva vídua
i la seva filla, que en són les hereves, sobre els tres exercicis.
Hisenda va entendre que Saramago no va poder justificar la
seva residència a Portugal i que va obstruir el procés. Però el
Suprem creu que la inspecció va durar massa. / J.M. Brunet

wVa guanyar la candidatura
d’Antón Reixa, amb 14 repre-
sentants; va quedar segona la
de José Miguel Fernández
Sastrón, amb nou, i Jaume
Sisa en va obtenir sis; però el
més notable de les eleccions
de la SGAE és que les diver-
ses candidatures promogudes
per Teddy Bautista, president
anterior, van ser escombrades
de la cúpula de la societat.
“Sólo Centrados” va aconse-
guir un seient a la junta direc-
tiva. La dispersió del vot obli-
garà a negociar els escollits,
gairebé sense presència de
seguidors de Bautista. / P. V.

Els socis escombren
l’herènciaBautista de
la cúpula de laSGAE

wOscar López, secretari
d’Organització del PSOE,
considera que el ministre
d’Educació, Cultura i Esport,
José Ignacio Wert, “hauria
d’anar a Salamanca a dema-
nar perdó” i a donar explica-
cions pel que va dir el PP
abans que governés sobre els
documents catalans custo-
diats a l’Arxiu d’aquesta ciu-
tat. El socialista valorava
així que Wert asseguri que
la totalitat dels papers arriba-
ran a Catalunya abans del 30
de juny. / Agències

Barcelona celebra el dia de laDansa amb
unacoreografia grupal davant laCatedral

Els participants poden escollir entre una dotzena d’estils
ÀLEX GARCIA / ARXIU

Antón Reixa, abans-d’ahir

wL’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
(APdC) celebra aquest diumenge el dia internacional de la
Dansa amb una gran coreografia a la plaça de la Catedral de
Barcelona (17.30 i 18 hores), a la qual assistiran més de 350
ballarins i estudiants de 12 disciplines diferents. L’APdC con-
vida tothom a participar-hi, i per tal que qualsevol pugui esco-
llir l’estil i aprendre els passos, ha penjat les coreografies a
internet (s’hi pot accedir a través de Lavanguardia.com). Més
de 35 localitats catalanes organitzaran esdeveniments que
han estat recollits a l’Agenda de la Dansa. / Redacció

XOAN REY / EFE

wL’editorial Visor ha publi-
cat Canción en blanco, el
poemari amb què el mala-
gueny Álvaro García (Màla-
ga, 1965) va guanyar fa poc
el premi internacional de
poesia Loewe en la seva
XXIV edició. Compost per
un sol poema llarg, l’obra és
“una estranya barreja entre
El cementiri marí, de Paul
Valéry, i Razón de amor, de
Pedro Salinas”, segons l’opi-
nió de Luis Antonio de
Villena, un dels membres
del jurat. / Redacció

Flauta forçamàgica
CRÍT ICA DE ÒPERA

XAVI AYÉN
Barcelona

L’editorial Tusquets va confir-
mar ahir, a través d’un comuni-
cat i posteriors declaracions de
la seva propietària, Beatriz de
Moura, que Planeta ha entrat en
la seva propietat. Encara que no
va concretar el nombre exacte
d’accions de l’editorial que adqui-
reix el grup (“és una entrada su-
au”) ni si hi ha una previsió de
posteriors etapes, sí que va acla-
rir que la fórmula exacta de parti-
cipació és una associació amb
Planeta Corporación –controla-
da per la família Lara, empresa
mare de tot el grup– i que l’acord
afecta punts estratègics com la
distribució de llibres, l’adminis-
tració de l’editorial, la xarxa co-
mercial i els formats electrònics,
punts que s’aniran concretant
“amb el temps i una col·labora-
ció activa”.
Per Tusquets, la base de l’ente-

sa és la “sòlida relació personal
entre els seus accionistes”, cosa
que al·ludeix a la vella amistat en-
tre Beatriz de Moura i la família
Lara. El consell d’administració
de la nova Tusquets serà paritari
entre l’actual propietat i el grup
dels Lara, i malgrat això l’editora
va voler deixar clar que ella se-
gueix al capdavant de la nau, amb
una plaça de comandament.
El comunicat apunta futurs

canvis. Tusquets és el principal
client de la distribuïdora catala-
na independent Les Punxes, i dis-
tribueix la seva col·lecció de but-
xaca amb Random House Mon-
dadori, que és el grup editorial
de Bertelsmann i, per tant, ferot-
ge competidor de Planeta. Ara,
en canvi, la nota cita explícita-
ment com un dels avantatges de
l’acord que Tusquets podrà “ac-
cedir a la poderosa i eficaç plata-
forma de serveis de distribució
de Planeta”, és a dir, a Logista, i
també a l’extensa xarxa que el
grup té per tot Llatinoamèrica.

Per si a algú n’hi quedaven dub-
tes, De Moura va qualificar ahir
el seu actual sistema de distribu-
ció d’“obsolet”.
L’editora no va voler ahir res-

pondre a aquest diari –que havia
avançat el seu acord amb Plane-
ta–, però sí que va respondre en
canvi a altres mitjans i va justifi-
car l’associació amb lamultinaci-
onal pel fet que “si les editorials
mitjanes com la nostra no s’alien
amb grups grans, desapareixe-

ran”. Després de la integració de
Tusquets en l’òrbita de Planeta,
segells comSiruela, Edhasa, Sala-
mandra o Acantilado es queden
com a estendards de les editori-
alsmitjanes independents a Espa-
nya, ja que Anagrama ha iniciat
també el procés d’absorció pel
grup Feltrinelli, que basa la seva
força en una potent xarxa de lli-
breries a Itàlia.
La propietària i fundadora de

Tusquets va dir ahir que mantin-
drà tota la seva autonomia, que
hi ha una opció de retracte –“no
desitjable”–, que continuaran a
la mateixa seu i que aguantarà al
seu lloc “tots els anys que em do-
ni el cos”.
L’operació s’interpreta comun

primer pas cap a una integració
de Tusquets en l’estructura del
grup Planeta.c

ÁlvaroGarcía publica
el poemari queva
guanyar el Loewe

ElTribunal Supremanul·la una condemna
aSaramagoperdeutes ambHisenda

Beatriz de Moura, a la fira de Guadalajara de l’any 2006

La flauta màgica

Autors: Òpera en 2 actes de W.
AmadeusMozart, sobre text pro-
pi i d'Emanuel Schikaneder.
Intèrprets: Pavol Breslík (Tami-
no); Susanna Philips; Joan Mar-
tín-Royo; Erika Miklósa; Georg
Zeppenfeld; Ruth Rosique;
Vicenç EsteveMadrid;MariaHi-
nojosa/AnnaTobella/InésMora-
leda (Tres dames), etc. Cor del
Gran Teatre del Liceu. Director:
José Luis Basso. OBC. Director:
Pablo González.
Producció: G.T. del Liceu i Festi-
val Mozart de A Coruña. Direc-
tor d'escena: Joan Font (Conedi-
ants). Escenografia: Joan Gui-
llén. Llums: Albert Faura.
Lloc i data: Liceu (24/4/2012)

ROGER ALIER

Un encert la reposició deLa flau-
ta màgicamuntada ja fa anys per
Comediants; les idees continuen
sent atractives, i la presentació,
renovada i millorada, fa un mag-
nífic efecte en escena i manté
l'atenció de tots els espectadors.
A més, ha comptat amb un equip
vocal de qualitat, amb un tenor
de veu mozartiana delicada però
atractiva (l'eslovac Pavol Bres-
lík), una Pamina de primera cate-
goria en la nord-americana
Susanna Philips, un baix compe-
tent com Georg Zeppenfeld com
a Sarastro i el simpatiquíssim Pa-
pageno de Joan-Martín Royo,
que sap connectar amb el públic
ambquatre gestos i sense cap exa-
geració. Brillant la Papagena de
Ruth Rosique i exemplars les

TresDames, així com eficacíssim
el Monòstatos de Vicenç Esteve
Madrid. Els tres nens (veus blan-
ques), procedents del Cor Infan-
til de l'Orfeó Català, han resultat
estel·lars i han causat el millor
efecte. La Reina de laNit, la com-
petent soprano hongaresa Erika
Miklósa, ha agradat força, i sobre
tot a la darrera i més furibunda
ària Die Hölle Rache. El cor ha
funcionat amb l'extraordinària
qualitat que està assolint darrera-
ment, i l'orquestra ha fet que sen-
tíssim la bellíssima partitura mo-
zartiana sota la direcció del no-
vell Pablo González, que ha do-
nat un to una mica beethovenià a
algunes escenes, i ha fet córrer
en excés alguna pàgina coral, pe-
rò en línies generals ha conduït
la representació amb eficàcia i
solvència. Un retrobament amb
una excel·lent producció de casa
els responsables de la qual han es-
tat càlidament aplaudits amb tot
l'equip musical.c

ElPSOEaWert:
“Quedemaniperdó
aSalamanca”

MARCELA DE NIZ/ARXIU

PANORAMA

Tusquetsconfirma laseva
associacióambPlaneta
L’editorial parla de col·laborar en distribució i e-books

“Si els mitjans
no s’alien
amb els grans,
desapareixeran”, opina
Beatriz de Moura


