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De “falta de respecte institucio-
nal” va qualificar ahir la vicepre-
sidenta del Govern, Soraya Sáenz
de Santamaría, l’esbroncada que
van patir dijous els Prínceps Fe-
lip i Letícia a l’interior del Gran
Teatre del Liceu.
En la mateixa línia, la secretà-

ria general del PP i presidenta de
Castella-la Manxa, María Dolo-
res de Cospedal, va subratllar
que li havia “sorprès de forma
molt desagradable” els xiulets
que el públic va dirigir als Prín-
ceps, “perquè quan qualsevol per-
sona va a un esdeveniment cultu-
ral, té dret a ser respectada”. I
més, va afegir la dirigent popular,
quan aquestes persones represen-
ten a la instituciómés alta de l’Es-
tat i per tant “el respecte és elmí-
nim que es pot demanar, s’estigui
o no d’acord amb les persones o
amb les institucions”.
Al fil de la polèmica, el presi-

dent de la Generalitat, Artur
Mas, no va voler ahir valorar la
barreja d’aplaudiments i xiulets
que van rebre els Prínceps en
ocupar el seu lloc a la llotja, on
van assistir a L’elisir d’amore.
Mas va dir a Castellbisbal (Vallès
Occidental), en un acte pels 50
anys de presència a Catalunya de
l’empresa de pintures Jotun, que
“de la xiulada als Prínceps no us
en parlaré perquè us parlaré de
les coses importants en aquest
país. Les coses importants són
que hi hagi més feina i que hi ha-
gi menys gent a l’atur”. Mas va
ser preguntat pels periodistes, pe-
rò va fer aquesta al·lusió en el seu
discurs, informa Europa Press.
El portaveu del Govern,

Francesc Homs, per la seva ban-
da, va dir ahir que “quan ens han
xiulat, intentem interpretar el
per què, en quin context s’ha pro-
duït i pensar si fem bé les coses”.
“Jo no donaré consells de com
han de fer o de deixar de fer les
coses el Príncep i la Corona”, va
afegir Homs.c
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Elgovernespanyol trobaunamanca
derespecte laxiuladaalsPrínceps
ArturMas resta importància a la protesta del públic del Liceu

Còmodes i bastant distesos
–considerant la xiulada amb
què una part del públic els
havia rebut al Liceu– es van
mostrar dijous a la nit els
prínceps d’Astúries a la recep-
ció posterior al foyer. Es trac-
tava que el mecenatge tin-
gués accés a la Corona i vice-
versa, encara que no hi va
haver cues per parlar amb
Felip i Letícia. Més aviat
aquest discret encant de la
burgesia catalana que contro-
la de cua d’ull l’oportunitat
d’acostar-s’hi... no importa

que la conversa acabi sobrevo-
lant l’assumpte de les dificul-
tats econòmiques.
El Príncep va rebre tota

mena d’invitacions, com la
del director artístic de
Peralada, Oriol Aguilà –allà hi
havia també els Suqué–, que
amb perícia el va animar a
acostar-se al festival aprofi-
tant els mundials de natació
d’aquest estiu a Barcelona.

I malgrat que s’anava fent
tard per emprendre la tornada
a Madrid, Felip i Letícia no
van mostrar cap urgència a la
vetllada del foyer a la qual,
per cert, no va participar l’al-
calde Trias. Ni tan sols quan
un divertit Rolando Villazón
–que havia exclamat “Visca

Catalunya” des de l’escenari
durant la salutació final– va
comentar que tenia casa a
Menorca –“Tu també? Ja et
convidaré a sopar”, li va dir el
president del Liceu, Joaquim
Molins–, després de la qual
cosa, amb la simpatia que el
caracteritza, el tenor va refe-
rir que a Maó, fa temps, acaba-
da d’arribar l’electricitat, es va
compondre un himne per re-
bre el rei. I com aquell qui
res, va cantar davant dels Prín-
ceps... “Es Mahón / una ciu-
dad hermosa y galante. / Tie-
ne comodidades de una ciu-
dad grande. / Hay comercios
de gran importancia, / juzga-
do de primera instancia / y
una hermosa electricidad”.

Els Prínceps a la seva entrada, dijous a la nit, en el Gran Teatre del Liceu

Alba Ventura

Intèrpret: Alba Ventura, piano
Lloc i data: Conservatori del
Liceu (30/V/2013)
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Catalunya centra la seva activitat
musical en el binomi Palau-Audi-
tori. Per què no s’acosta la vida
musical a la part alta de la ciutat?
Per què no s’estimula una sala
adequada al Paral·lel? Disposem
tant de recursos humans com
artístics. Tenimunabrillant gene-
ració jove de pianistes, per exem-
ple, tot un patrimoni que els pro-
gramadors tenen escassament en
compte. És molt difícil així cons-
truir país. Els músics han de te-
nir ocasió de tocar, de rodar re-
pertoris. I ara mateix hi ha a
l’abast del públic uns vuit o deu
noms, almenys, que podrien no-
drir un cicle de gran nivell. És
clar que hi ha una part del públic
que si no hi veu un nom estran-
ger... però alguna vegada canvia-
rà la tendència.
Dic això ambel record dels bra-

vos i signes d’entusiasme juvenil
–un públic jove que sap de l’es-
forç que suposa la música– que
van tancar el brillant recital d’Al-
ba Ventura al Conservatori amb
un exigent programa Beethoven-
Chopin. I ni més ni menys que
els 24 Preludis de l’autor polo-
nès-parisenc. A Alba Ventura li
va molt bé aquest repertori ro-
màntic. Un toc molt dúctil, la
pressió al teclat que deixa un so
perlat, amb brillantor, i un exerci-
ci de comprensió d’aquestamúsi-
ca molt ben encaminat que mos-
tra amb claredat els seus dife-
rents registres, des del dolç canta-
bile fins a la passió. Brillants els
Preludis que, davant la insistèn-
cia, va culminar fins i tot amb
una clara i expressiva Fantasia-
Impromptu. El programa va co-
mençar amb la sonata La tempes-
tat de Beethoven en el primer
temps de la qual es podrien discu-
tir accents i fraseig, i ambunAda-
gi i final fluent alhora que dramà-
tic. Una meravella.c
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El Grup Planeta ja posseeix el
64% del Grup 62, després que La
Caixa s’hagi desprès de la seva
participació en elmajor grup edi-
torial en llengua catalana. José
Manuel Lara, president de Plane-
ta, va avançar el passat 23 d’abril
a aquest diari que la multinacio-
nal que encapçala estava a punt
de posseir “entorn d’un 80% del
Grup 62”. El que va del 64 al 80
podria tenir a veure amb una am-

pliació de capital, atesa la poca li-
quiditat actual de l’altre soci, el
grup Enciclopèdia Catalana (ara
en té un 34%), que el passat mes
de gener va presentar un ERO
que afectava 34 persones.
Tot i que Planeta ja controlava

la gestió del Grup 62 des que, el
2006, La Caixa va passar a con-
vertir-se en un soci minoritari,
fins ara s’havia mantingut la pro-
pietat fragmentada en tres terços
(Planeta, La Caixa i Enciclopè-
dia) més els petits accionistes.

Amb l’operació ningú no tus el
gegant Planeta al món de l’edició
en català, amb segells com Edi-
cions 62, Columna, Proa o Empú-
ries. Els altres grups rivals, com
ara Random i Santillana, tenen
una presència reduïda en català,
centrada sobretot en els grans
èxits (Falcones o G.R.R. Martin).
El mapa el completen indepen-
dents comLaCampana, Edicions
de 1984, Quaderns Crema, Angle
oBromera, entre d’altres, imicro-
editorials emergents.c

Planetapren el control delGrup62
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