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wEl Museu del Prado va rebre l’any passat a la seva seu
2.306.966 visitants, un 15% (gairebé 500.000 persones)
menys que l’any anterior. Els ingressos per entrades van ser
de 13.001.871 euros. La mitjana diària de visitants va ser de
6.373. Es va mantenir el percentatge de les visites a les exposi-
cions (35%) i a la col·lecció (65%). Així mateix, el Museu
Thyssen-Bornemisza va tancar el 2013 amb 944.827 visites,
un descens del 25% respecte al 2012. / Efe

wArtistes catalans de dife-
rents àmbits com la música,
el teatre, el circ, les arts
visuals o el cinema presenta-
ran més de 50 actuacions
en diferents països del món
durant aquest mes de ge-
ner. Un total de 17 compa-
nyies catalanes han estat
seleccionades per a la Inter-
nationale Kulturbörse de
Friburg, fira d’arts escèni-
ques a Alemanya; quatre
grups catalans actuaran a
l’Eurosonic Noorderslag de
Groningen (Holanda) i hi
ha més actes previstos a
Nantes, Canes o Santiago
de Xile. / Redacció

PericoPastormostra aVolart les
obres quedecoraranSants Just i Pastor

L’artista, ahir, davant El miracle dels pans i els peixos
JORDI PLAY

wAbans de la seva instal·lació, a finals d’any, a la basílica dels
sants Just i Pastor, les dues grans obres realitzades per Peri-
co Pastor per decorar la capella de l’Eucaristia i els Nous Màr-
tirs poden contemplar-se –només fins demà!– a l’Espai Volart
de la Fundació Vila Casas. Inspirats en els episodis bíblics de
La caiguda del mannà i El miracle dels pans i els peixos, els
quadres han estat finançats i donats a la basílica pel mecenes
Antoni Vila Casas. / Redacció

wL’ajuntament de la Seu
d’Urgell i el Comú
d’Andorra la Vella van pre-
sentar ahir un acord per fer
arribar als residents dels
dos costats de la frontera
l’oferta d’activitats culturals
que s’organitzen a les dues
ciutats, a quinze minuts de
distància, com la Tempora-
da de Música i Dansa
d’Andorra la Vella Mora-
Banc, que inclou concerts
de la soprano Kiri Te Kana-
wa (demà divendres), Kool
& The Gang (19 i 20 de ge-
ner) o l’orquestra simfònica
del teatre Mariinski (14 de
febrer). / Redacció

LaSeud’Urgell i
Andorrauneixen
l’oferta cultural

ElMuseudelPradovaperdre gairebé
500.000visitants l’any 2013 Una de les parts de l’obra on ja han caigut les peces

Gener ve ambmés
de50 actes catalans
a l’estranger

JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE

SALVADOR ENGUIX
València

El Palau de les Arts de València,
obra de Santiago Calatrava, s’ha
convertit en un autèntic malson
per a l’executiu valencià. El con-
seller d’Economia, Màxim Buch,
va reconèixer ahir, dies després
dels despreniments, el mal estat
de la coberta de trencadís de
l’Òpera, que ocupa 8.000 metres
quadrats. El mateix conseller va
afirmar ahir que el 60% del mo-
saic està “desenganxat” i que cal-
drà aixecar tota la capa de trenca-
dís per reparar-lo. “És evident
que està en mal estat la part del
trencadís de la coberta i que s’ha
de solucionar amb una acció d’in-
tervenció d’una empresa que el
desmunti”, va afegir. El cost de
l’operació superarà, segons laGe-
neralitat Valenciana, els 3 mi-
lions d’euros. El Palau, que es va
iniciar amb un pressupost de 80
milions d’euros, ha costat ja prop
de 500 milions d’euros.
La notícia no feiamés que con-

firmar el que ja havien anunciat
els experts des que l’any passat
es van detectar arrugues a la co-
berta. La hipòtesi consensuada
és que Calatrava no va tenir en
compte els quocients de dilatació

de la ceràmica i l’acer en el qual
va enganxada. Aquestes diferèn-
cies són les que han provocat els
bombaments i, recentment, els
despreniments. Situació que pot
estendre’s a tot el revestiment ce-
ràmic de l’edifici.
El mateix Santiago Calatrava

va remetre ahir una carta a Cac-
sa, societat pública gestora de la
Ciutat de les Arts i les Ciències,

en la qual demanava una reunió
per analitzar els despreniments.
L’arquitecte valencià afirma que
es tracta d’un error de construc-
ció i no de disseny; i que per tant
ell no té responsabilitat en el que
està succeint. La Generalitat ja
havia anunciat la seva intenció
de denunciar Calatrava i la Unió
Temporal d’Empreses, UTE, que
havia participat en la construcció
del Palau de les Arts.
El problema afegit és que s’ha

suspès la programació lírica i sim-
fònica del Palau fins “que es ga-
ranteixi la seguretat del recinte”,
Anul·lar l’obraManon Lescaut de
Puccini ha tingut un cost de
623.000 euros . El conseller va
reconèixer que es desconeixia
quant de temps es podia trigar a
reparar el trencadís, però va vati-
cinar que “durarà força temps tot
el procés de la intervenció, i serà
per fases”. És a dir, és probable,
com reconeixen des de laGenera-
litat, que se suspengui tota la tem-
porada programada.
Des de la seva inauguració el

2006, el Palau de les Arts ha estat
un focus continu de problemes.
L’expresident de la Generalitat
Valenciana Francisco Camps el
va inaugurar el 2005, encara que
va entrar en funcionament el
2006. En la primera representa-
ció d’òpera es va descobrir que
Calatrava havia deixat 300 buta-
ques cegues a la sala principal del
Palau de les Arts. Als dos mesos
d’entrar en funcionament es va
espatllar la plataforma escènica.
El 2007 la pluja va inundar la sala
principal causant danys greus i
qüestionant el disseny de l’arqui-
tecte valencià. El cost de la repa-
ració va ser de més de 17 milions
d’euros.c
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Valènciaaixecarà totel
trencadísde lasevaÒpera
El cost de reparar l’obra de Calatrava serà de 3milions
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El trencadís
ocupa més de 8.000
metres quadrats de
l’Òpera valenciana


