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ANUNCI 

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES EN EL
PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ INTEGRAL – FASE 2 – DE L’EDIFICI
DEL CARRER COROLEU NÚM. 15 I LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DEL CAR-
RER ABAT ODÓ, NÚM. 22 DE BARCELONA, PROPIETAT DE SCE LA LIRA.

1. ENTITAT ADJUDICADORA 
a) Òrgan de contractació: Societat Cultural i Esportiva La Lira.
b) Data d’aprovació de la licitació: 7 de novembre de 2013.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
a) Descripció del contracte: obres definides en el projecte executiu de rehabilita-
ció integral – fase 2 – de l’edifici del carrer Coroleu núm. 15 i la planta baixa de
l’edifici del carrer Abat Odó, núm. 22 de Barcelona.
b) Durada: Nou mesos.

3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT  
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat amb publicitat.

4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 860.387,77 euros, IVA exclòs.

5. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ 
a) Presencialment: al carrer Montsec, 20 de Barcelona, de les 10 a les 17 hores.
b) Web: http://www.scelalira.cat.
c) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins al dia de finalització
del termini de presentació de sol·licituds de participació.

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ 
a) Data límit de presentació: Catorze dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la darrera de les publicacions d’aquest anunci en la pàgina web de la societat
(http://www.scelalira.cat) o en un mitjà de premsa.
b) Documentació que cal presentar: La indicada a la clàusula 8 del plec de clàu-
sules particulars, en sobres tancats.
c) Lloc de presentació: al carrer Montsec, 20 de Barcelona, de les 10 a les 14 ho-
res. Telèfon: 93 351 12 40.

Barcelona, 8 de novembre de 2013.
Enric Capdevila Vallès, president
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Ajuntament de
Cardedeu

ANUNCI
d’exposició al públic de la modifi-
cació provisional de les ordenan-
ces fiscals reguladores dels tributs
municipals per a l’any 2014.
S’exposa al públic l’expedient de mo-
dificació de les ordenances fiscals re-
guladores dels tributs municipals que
han de regir per a l’exercici 2014.
Totes les persones que hi tinguin in-
terès directe, en els termes previstos
a l’article 18 del Reial decret legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals, podran exami-
nar l’expedient, aprovat provisional-
ment pel Ple de l’Ajuntament en la
sessió extraordinària del dia 30 d’oc-
tubre de 2013.
Les modificacions estaran penjades al
tauler d’anuncis de l’edifici principal
de l’Ajuntament (pl.Sant Joan, 1) i
l’expedient complet es podrà consultar
a les mateixes oficines (de 9 a 14 h de
dilluns a divendres i de 9 a 19 h els di-
jous).
L’exposició al públic serà de trenta
dies hàbils, a comptar des de l’en-
demà de la publicació de l’anunci al
BOP, i les persones interessades po-
dran presentar les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense que
s’hagin presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitiva-
ment aprovats, sense necessitat d’al-
tre acord plenari.

Cardedeu, 8 de novembre de 2013
L’alcaldessa,
Calamanda Vila Borralleras

L’Orquestra Ciutat de Bar-
celona i Nacional de Cata-
lunya (OBC) havia gravat
el Rèquiem a la memòria
de Salvador Espriu de Xa-
vier Benguerel el 2007
(avui encara disponible),
però mai l’havia interpre-
tat en directe, fins aquest
divendres. El bon veïnatge
de l’Auditori i el TNC per-
metrà aquesta primera
col·laboració, que suma
170 artistes a escena, ja
que, a més de l’OBC, tam-
bé canten la Coral Polifò-
nica de Puig-reig, la Coral
Càrmina i els solistes José
Ferrero, Àlex Sanmartí,
Maribel Ortega i Marisa
Martins. Josep Maria Flo-
tats reprendrà la seva ac-
tivitat (16 anys després
de la seva destitució) al
TNC recitant els versos
que van inspirar Bengue-
rel per a aquella peça de
gran format. Es podrà
veure l’espectacle poètic
només fins diumenge. El
concert coincideix amb la
inauguració de l’exposició
La càbala i Espriu, que co-

missaria Rosa Delor. Serà
al vestíbul del TNC fins al
20 de desembre.

La dramatúrgia ha fet
un breu gir respecte a la
partitura original de Ben-
guerel. El compositor ha
acceptat bé el canvi de la
petita orquestra de cam-
bra pel paper del narra-

dor, que executa Flotats.
La composició de Bengue-
rel es manté “un 80%”,
calcula Albertí.

Benguerel va compon-
dre aquesta partitura just
després de la seva pro-
posta del Llibre vermell
(1987). Era un encàrrec
del Festival de Torroella de

Montgrí, i es va estrenar el
1990. Posteriorment, va
tancar el tríptic de gran
format amb Te deum
(1993). No és una partitu-
ra fàcil al mercat i, per ai-
xò, s’ha prodigat poc. Tot i
això, el director musical
Miquel Ortega la conside-
ra un dels monuments de

la música catalana del se-
gle XX. De fet, la presència
del recital de versos ha de
permetre donar uns punts
de llum i d’interpretació
per accedir a l’espai de re-
flexió que proposa Espriu.
En tota la seva obra poèti-
ca, l’ombra de la mort és
present, reflexiona el
compositor. Per això, va
considerar adequat dedi-
car-li un rèquiem, un cant
a la missa de difunts que
és tot un gènere.

L’obra compromesa
d’Espriu era envers la so-
cietat, però també envers
ell mateix. Per l’estudiosa
del poeta Rosa Delor,
Espriu era un cabalista,
un coneixedor de la místi-
ca jueva que pretenia con-
trapesar els elements de
l’ésser humà per acostar-
se a un equilibri emocio-
nal. El poeta fa tot un pro-
cés per superar les con-
seqüències de la Guerra
Civil. Posteriorment, va es-
criure La pell de brau. En
l’exposició, Delor estableix
un paral·lelisme entre el
Tapís de la Creació de Giro-
na, els versos d’Espriu i la
teoria de la càbala. ■

El TNC canta Espriu
Jordi Bordes
BARCELONA

Josep Maria Flotats torna al teatre de les Glòries en un recital, acompanyat per
l’OBC, que interpreta el ‘Rèquiem’ de Xavier Benguerel, inspirat en el vers d’Espriu

Josep Maria Flotats, ahir, en un dels plafons de l’exposició ‘La càbala i Espriu’, exposada al TNC ■ ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Una exposició al
vestíbul del TNC
evidencia l’ús de
la cabalística en
el poemari de
Salvador Espriu

L’Era de les Impuxibles
(liderat per la dramatur-
ga Míriam Escurriola, la
compositora Clara Peya i
la coreògrafa Ariadna
Peya) estrena dijous una
aproximació al món poètic
de Salvador Espriu al Tea-
tre Versus. Ho fa amb Mrs.
Death, un diàleg amb Es-
priu buscant una conne-
xió en el món d’emocions
del poeta i la seva manera
de treballar les accion a es-

cena, a cavall entre la mú-
sica en directe, el teatre fí-
sic i el moviment.

En aquest Mrs. Death
(que manlleva un dels tí-
tols dels poemaris, tot i
que el completa amb ver-
sos d’altres llibres), una
parella debat si han de re-
formar una antiga casa fa-
miliar. És la manera d’en-
dinsar-se en la memòria
(la tristor dels 40 de la
guerra civil, i els 70 de la
transició) que coincideix
amb la reivindicació de la
memòria històrica. Escur-
riola exemplifica: “Espriu
va estar vint anys passant
textos a màquina; aquest
va ser el seu exili interior.”

El treball musical i escè-

nic ha fugit d’un discurs
“pamfletari”. A causa de la
dificultat de traslladar els
versos hermètics a la par-
titura, Clara Peya ha op-
tat per atendre “la inspi-
ració emocional de cada
vers: la música també és
intangible”, aclareix. ■

J.B.
BARCELONA

El Versus prepara
un muntatge que
apropa Espriu al
bategar dels joves

L’exili interior
del poeta

Olga Lladó, al trapezi,
durant un assaig ■ FAT CUTS


