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Empresa i energia

M anuel Gómez de Pa-
blos, president
d ’ I b e r d u e r o

(1981-1991) i president d’honor
d’Iberdrola des del 1991, va
morir a Madrid. Nascut a Sant
Sebastià l’any 1922, Manuel
Gómez de Pablos va exercir un
paper d’especial rellevància en
el sector energètic espanyol.
Va desenvolupar bona part de
la seva trajectòria professional
en el sector de la indústria
elèctrica, tant a Espanya com a
Llatinoamèrica.
Doctor enginyer de Camins,

Canals i Ports, el 1968 va ser
nomenat director del Servei
Geològic del Ministeri d’Obres
Públiques i, posteriorment,

director general d’Obres
Hidràuliques.
El 1981 va ser designat presi-

dent d’Iberduero, empresa de
la qual havia estat director ge-
neral des del 1978. El 1991 es va
convertir en president d’honor
d’Iberdrola després de la fusió
amb Hidroelèctrica Espanyola,
càrrec que també va ocupar en
el Consell Mundial de l’Ener-
gia. Manuel Gómez de Pablos
va presidir, entre els anys 1986
i 1993, el Consell d’Administra-
ció de Patrimoni Nacional.
Així mateix, va ser vocal de

l’Associació d’Amics de la Resi-
dència d’Estudiants, patró del
Consell de Suport al Refugiat,
també de la Fundació Xavier

Zubiri, del Museu del Prado i
fins i tot de la Fundació Prín-
cep d’Astúries.
També va formar part d’enti-

tats de prestigi i de les fundaci-
ons Joan de Borbó, Ortega y
Gasset, Cotec, Ajuda contra la
Drogoaddicció i Creu Roja Es-
panyola, organització de la
qual Manuel Gómez de Pablos
va arribar a ser president.
El 2011 li van concedir la

Medalla d’Or al Mèrit en el
Treball, que es va sumar a
altres condecoracions, com per
exemple el Premi Juan Lladó,
la Medalla d’Or de la Creu Ro-
ja, les Grans Creus al Mèrit Ci-
vil, Agrícola i Turístic i d’Isabel
la Catòlica. /Agències

N
o sabem del cert
si lesmarionetes
poden plorar.
Quan les veiem
actuar aconse-

gueixen emocionar-nos o ar-
rencar-nos un somriure per-
què, malgrat estar fetes amb
draps, fustes, fils, cartró o qual-
sevol altre material, saben re-
presentar les qualitats o els de-
fectes de les persones, petits o
grans. El Jan Titella, el Patu-
fet, els Bufairons, els Follets, el
Bot Boterut o el Hansel i la
Gretel reposen avui a dins de
les caixes amb un silenci ple
de dissort. Julieta Agustí i Far-
reny (Lleida, 1952), psicòloga i
codirectora del Centre deTite-
lles de Lleida, va morir diven-
dres passat enun desgraciat ac-
cident d’automòbil a l’altura
de Llardecans quan tornava a
Lleida des de l’Ampolla. La no-
tícia ha causat un gran impac-
te a la ciutat, on la Julieta era
molt coneguda i apreciada per
la creació del Centre de Tite-
lles i la Fira de Teatre de Tite-
lles, una iniciativa i un esdeve-
niment que ha convertit la ciu-
tat en un referent internacio-
nal de l’art dels titelles i dels
titellaires.
La Julieta va passar la infan-

tesa i l’adolescència a Lleida,
fins que es va traslladar a Bar-
celona per estudiar Psicologia.
Allà va ser on va conèixer Joan
AndreuVallvé, el seumarit, es-
pecialista en l’art de les mario-
netes, amb el qual va començar
a col·laborar en uns primers es-
pectacles. El 1985 la Julieta i el
seu marit van decidir marxar
de Barcelona i es van traslladar
a Lleida buscant un lloc tran-
quil en el qual desenvolupar
els seus projectes artístics i tea-
trals. Un anymés tard, la Dipu-
tació els va cedir un espai a la
Caparrella, on van crear el Cen-
tre de Titelles amb la intenció
de produir espectacles i desen-
volupar activitats pedagògi-
ques i de documentació sobre
el món dels titelles. Vallvé
aportava la part creativa i la Ju-

lieta era l’organitzadora, la por-
taveu i l’administradora.
L’activitat que els va donar

més notorietat va ser a partir
del 1990 la Fira de Teatre de
Titelles de Lleida, les primeres
edicions de la qual es van fer
dins de les Festes deMaig, pe-
rò aviat es van independitzar i
actualment se celebren el pri-
mer cap de setmana de maig
inaugurant el cicle festiu de la
primavera lleidatana. El seu
propòsit ha estat, des d’un
principi, arribar a ser una pla-
taformademercat per a la pro-
fessió titellaire i, així mateix,
de divulgació artística, sense
menysprear el valor festiu que
comporta la presència del pú-
blic en els espectacles. Actual-
ment la Fira és un dels refe-
rents internacionals del teatre
que arriba a acollir més de
cent operadors i més de trenta
companyies en cada edició,
vingudes de tot elmón. La Fira
és un aparador per a totamena
de públic i està considerada la
més important en el seu gène-
re d’Espanya. A més, també es

fan activitats paral·leles com
una mostra de llibres d’art de
marionetes i té el suport de
l’Associació d’Amics del Tea-
tre de Titelles. Des de l’any
2000 el Centre de Titelles està
ubicat al rehabilitat convent
de Santa Teresa. Des d’alesho-
res, Agustí i Vallvé havien por-
tat per tot el món els seus es-
pectacles basats en bufairons i
bolets, o adaptacions de con-
tes com el Patufet, Hansel i
Gretel o els Músics de Bre-
men, amb escenografies i
acompanyaments musicals.
La Julieta i el Joan Andreu

han trobat en els seus fills uns
eficaços col·laboradors al Cen-
tre de Titelles, que ja ha supe-
rat el seu primer quart de se-
gle d’activitat. Darrere de tota
aquesta febril activitat hi havia
Julieta Agustí, una dona que
s’identificava amb el projecte
al qual va entregar tota la vida.
El comiat va ser una cerimònia
íntima i familiar. D’aquí a uns
dies la ciutat organitzarà un ac-
te en la seva memòria.

PAU ECHAUZ

Sa altesa
el príncepbarbut

Unavidaentre titelles

MERCÈ GILI / ARXIU

L a Casa Imperial japonesa
ha perdut un dels mem-
bres més controvertits. El

príncep Tomohito de Mikasa va
morir als 66 anys en un hospital
de Tòquio. Sisè en la línia de suc-
cessió al tron del Crisantem, To-
mohito era el fill gran de la prince-
sa Yuriko i el príncepMikasa, ger-
mà petit de l’emperador Hirohito
i pare de l’actual sobirà, Akihito.

Els japonesos l’anomenaven
afectuosament el príncep barbut.
Un apel·latiu dedicat per haver es-
tat el primer membre de la família
imperial que es va deixar créixer
la barba des dels temps del sobirà
Meiji el Gran, que va regnar entre
el 1868 i el 1912 i va donar el nom
d’era Meiji a aquest període de
temps. Una època en què el Japó
va començar amodernitzar-se i es
va erigir com a potència mundial.

Però Tomohito, a més de carac-
teritzar-se per la barba, va ser co-
negut per les seves controvertides
opinions. L’any 2005 va causar en-
renou quan es va pronunciar en
contra de permetre l’accés d’una
dona al tron imperial.

Aquell any, quan hi havia un
gran debat al país, perquè cap dels
dos fills de l’emperador Akihito te-
nia descendència, Tomohito va
escriure un assaig en el qual es
mostrava partidari d’esgotar totes

les possibilitats, inclòs el retorn de
les concubines, abans de permetre
que el Japó tingués una empe-
radriu. La polèmica es va acabar
l’any 2006, quan el fill petit d’Aki-
hito, Akishino, va tenir un hereu,
Hisahito.

Aquesta no va ser l’única ocasió
en què Tomohito va provocar la
polèmica amb les seves opinions.
El 1982 va causar un gran escàn-
dol quan va dir que volia renun-

ciar a la seva condició imperial
“per dedicar-me als assumptes
socials”. Aquest membre de la fa-
mília imperial, casat el 1955 i pare
de dues filles, que va fer pública el
2007 la seva addicció a l’alcohol,
va morir com a conseqüència del
càncer de coll que patia des del
1991 i que el va portar a dedicar els
últims anys de la seva vida a presi-
dir diverses fundacions d’investi-
gació contra el càncer.

ISIDRE AMBRÓS

President d’honor d’Iberdrola
MANUEL GÓMEZ DE PABLOS (1922-2012)

OBITUARIS

El 2005 va suggerir
el retorn de les
concubines abans de
permetre que el Japó
tingués emperadriu

Codirectora del Centre de Titelles de Lleida

Nebot de l’emperador Akihito del Japó

Avui fa un any

Andreu Paisal Luna

Antonio Mercader Sanchez

Aurora Fossas Bachs

Felip Basco i Ricart

Francesc Sacares Sastre

Francisco Fuertes Ferrer

Gabriel Plaza Triviño

Ginesa López Asensio

Gloria Ruiz Muñoz

Ignacio Hernández Sanchis

Jacinta Decimavilla Garcia

Joaquim Juliachs Pérez

Jose María Latre Suñen

Josefa Gabriela Buendia Ruiz

Leoncio Pertierra Hernanz

Luciano Franco Peligero

María Paz Rodríguez Agüera

Maria Serra Punti

María Sierra Ruz Peña

Matilde López Gómez

Pere Descarrega Casadó

Rafel Guardiola Pallares

Ramón Marsal Molist

Ramona Pardina Betato
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JULIETA AGUSTÍ I FARRENY (1952-2012)

PRÍNCEP TOMOHITO DEMIKASA (1946-2012)


