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El Gran Teatre del Liceu estarà
tancat fins el dia 24 de setembre
per l'aplicació d'un Expedient de
Regulació d'Ocupació (ERO) tem-
poral que es va presentar al juliol
amb l'objectiu de fer front al «dè-
ficit originat pels ajustos pressu-
postaris per part de les principals
administracions». La mesura tam-
bé s'aplicarà entre el 6 i el 31 de ju-
liol de 2014 i afecta tot el personal
del teatre, unes 350 persones. L'ex-
pedient «forma part d'una sèrie de
mesures per aconseguir que l'es-
tructura quedi equilibrada» i, se-
gons els gestors, no afectarà la
qualitat de la seva oferta, «en con-
solidar els cossos estables -or-
questra i cor- com a referent artístic
del Teatre». 
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El Liceu tancarà fins
al 24 de setembre
per un ERO temporal

BARCELONA

El Teatre de Bescanó ha exhaurit les 2.100 entrades que havia posat
a la venda amb preus promocionals dins la campanya Tria el preu. La
promoció estava pensada per afavorir els espectadors que compressin
amb antelació les seves entrades: si es compraven al juliol s'obtenien
descomptes de fins al 65%, del 50% a l'agost i del 45% fins al 15 de se-
tembre. A causa de l'èxit de la campanya, el Teatre de Bescanó ha po-
sat a la venda 1.000 entrades més amb preus promocionals per als es-
pectacles de la temporada de tardor. Segons dades del teatre bescanoní,
el 82% de la gent que ha comprat entrades, ho ha fet de dos o més es-
pectacles diferents (15 dels 21 muntatges que hi ha programats fins al
mes de desembre). La bona acollida ha fet ampliar l’aforament a tres
espectacles: Smiley, El Rei Borni i Cosmètica de l’Enemic. 
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Bescanó esgota les entrades rebaixades
de «Tria el preu» i n’amplia l'oferta

TEATRE

El doble concert de clausura,
de música clàssica i de jazz, a càr-
rec de professors de l’Escola Mu-
nicipal de Música va posar el punt
final a l’Agost Musical de Santa
Cristina d’Aro. El concert va tenir
dues parts diferenciades, la pri-
mera, en que la protagonista va ser
la música clàssica, amb les actua-
cions de Josep Aznar al cant, Clau-
dio Suzin al piano, Cèlia Joher al
violí i Domènech Surroca al vio-
loncel. La part de jazz va comptar
amb David Bayés al violoncel, Xa-
vier Torrent al saxo, David Poble-
te al piano i la veu de Josep Aznar. 

SANTA CRISTINA D’ARO | DdG

Clàssica i jazz clouen
l’Agost Musical de
Santa Cristina d’Aro

MÚSICA

Carles Puidemont està em-
brancat aquests dies en la nego-
ciació amb algun grup de l’oposi-
ció d’un acord per aprovar al ple
del proper dia 9 la compra de la
Col·lecció Santos Torroella, un co-
bejat fons documental i artístic
per al qual suspiren institucions de
la talla de l’Institut Valencià d’Art
Modern (IVAM) o el Museu Reina
Sofía de Madrid.

L’alcalde de Girona ha aconse-
guit tancar un acord amb Maite

Bermejo, vídua del reputat crític
d'art, traductor, poeta i dibuixant
català Rafael Santos Torroella
(Portbou 1914 - Barcelona 2002).
Segons l’acord, Girona pagarà 3’9
MEUR per un fons que inclou, a
més de la biblioteca i arxiu perso-
nal, una col·lecció d’art amb 10 ori-
ginals de Miró, 9 de Dalí, 8 de Tà-
pies, 5 de Picasso i obres de Nonell,
Tharrats, Joan Ponç o Barrades.
Una de les peces és la icònica
Diana (1922) de Francis Picabia,
valorada en més de 400.000 €.

Però Puidemont (CiU) governa
en minoria i s’ha d’assegurar el su-
port d’algun grup de l’oposició
per portar amb garanties la pro-
posta al ple del proper dia 9, segons
el calendari de l’equip de govern. 

El projecte passa per instal·lar la
col·lecció Santos Torroella a la
casa Pastors, a la plaça de la Cate-
dral, on fins fa poc hi havia l’Au-
diència de Girona. 

La gran aposta cultural de l’al-
calde de CiU permetrà, en cas
d’aprovar-se, crear el setè museu a

la ciutat de Girona íntegrament
consagrat a l’art contemporani,
prenent com a punt de partida una
col·lecció d’indubtable interès in-
ternacional, palanca eficaç de pro-
moció dels artistes gironins de la
segona meitat del s. XX, assigna-
tura pendent de la ciutat. 

L’operació descarta definitiva-
ment la creació de la nova seu del
Bòlit Centre d’Art Contemporani al
carrer Emili Grahit, al costat de la
nova Biblioteca Pública de Girona,
tot i tenir el projecte arquitectònic

executiu entregat i pagat.  
Les negociacions per adquirir la

Col·lecció Santos Torroella van
començar l’any 2001, amb Joa-
quim Nadal a l’alcaldia, però ales-
hores les pretensions dels hereus
no baixaven dels 7 MEUR, preu
que es va considerar excessiu.

L’any passat, Maite Bermejo va
voler reprendre les negociacions
amb unes noves condicions, més
assequibles, que l’actual equip de
govern ha considerat molt favora-
bles perquè són assumibles pel
pressupost municipal i, sobretot,
perquè la inversió quedarà àm-
pliament compensada pels be-
neficis que reportarà a la ciutat.

Si Puigdemont aconsegueix
aprovar la compra, l’Ajuntament de
Girona disposarà de la col·lecció a
partir del primer pagament.

Segons l’acord tancat amb la ví-
dua, el primer pagament (750.000
€) es faria efectiu aquest mateix
any. El pacte estableix un segon
pagament de 750.000 € el 2014, dos
de 600.000 € el 2015 i el 2016, i la
resta serien tres pagaments de
400.000 € el 2017, 2018 i 2019.
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Puigdemont negocia amb
l’oposició per comprar la
Col·lecció Santos Torroella
L’alcalde i la vídua del crític d’art valoren en 3,9 milions a pagar en 7

anys un fons d’art que inclou 10 obres de Miró, 9 de Dalí i 5 de Picasso


La «Diana» de Picabia.
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