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L'exdirector de relacions corporatives de la societat General d'Au-
tors i editors (sGAe) Pedro Farré López va declarar ahir al judici que
les despeses de la seva targeta corporativa en locals a hores nocturnes
es van deure a despeses relacionades a la seva responsabilitat en l'em-
presa, de representació. el jutge central penal de l'Audiència Nacional,
José maría Vázquez Honrubia, va iniciar ahir el judici de Pedro Farré
López, per a qui el fiscal demana quatre anys i deu mesos de presó per
haver carregat en la targeta de la sGAe 40.000 euros en prostíbuls en-
tre 2008 i 2009. també és jutjat l'exdirector financer de la sGAe ricar-
do Azcoaga Quincoces, per encobriment de les despeses.
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Exdirectiu diu que va usar la targeta de
l’SGAE en locals nocturns per feina

MÚSICA

La Generalitat va subscriure ahir un conveni de col·laboració amb el
Govern andorrà per dur a terme conjuntament una enquesta sobre l'ús
social de la llengua catalana al principat pirinenc. el consell executiu
ha donat llum verda al conveni amb el qual la Generalitat pretén estendre
les enquestes d'usos lingüístics a tots els territoris de parla catalana, per
disposar així d'una informació global de la situació de la llengua. el con-
veni indica que el ministeri de cultura d'Andorra es farà càrrec de les
despeses derivades del treball de camp, processament i difusió.
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Catalunya i Andorra impulsen una
enquesta de l'ús del català al Principat

LLENGUA

el teatre municipal de banyoles acollirà, per tercer cap de setmana
consecutiu, la comèdia Diner Negre, que s’ha convertit en tot un feno-
men. cada any, per la Festa major de sant martirià, es munta una co-
mèdia en què col·laboren diverses companyies locals. Aquest any s’ha
presentat Diner Negre, de ray cooney, dirigida pel banyolí salvador du-
ran. L’acollida del públic ha estat impressionant amb 7 dies seguits d’en-
trades exhaurides i, a data d’avui, amb més de la meitat de les locali-
tats venudes per les 3 representacions d’aquest  cap de setmana, han
informat fonts municipals.
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Banyoles acull per tercer cap de
setmana la comèdia «Diner negre»

TEATRE

el Govern català aportarà 4.438.000 euros a la Fundació del Gran tea-
tre del Liceu per al finançament i l'execució del seu Pla estratègic i de
Viabilitat 2014-2017, va acordar en la seva reunió d'ahir. Aquesta
quantitat se suma a l'aprovada el passat dia 24 pel consell de ministres
de 4.117.050 euros per donar suport a l'execució del citat pla. L'aplica-
ció d'aquest projecte requereix d'una sèrie d'aportacions extraordinà-
ries per part de les diferents administracions públiques que formen part
de la Fundació. Actualment, queden establertes en 11.095.000 euros.
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La Generalitat aportarà 4,4 milions 
per al finançament del Teatre del Liceu

MÚSICA

salvador dalí va visitar tarra-
gona el 17 d'agost de 1973 per ce-
lebrar el bimil·lenari de l'arribada
d'August. 

Quatre dècades més tard, el
documental Dalí, Emperador de
l'Acció desgrana en 50 minuts l'es-
tada del geni empordanès a la
ciutat. 

L'obra, que ja ha tingut un re-
corregut pel circuït de festivals, és
una coproducció de Juandesafi-
nado Produccions, tVc i la urV,
dirigida per carles Pitarch i maria
roig. 

els seus impulsors han recollit
diverses pel·lícules amateurs, gra-

vacions de so i fotografies des-
prés de fer una crida ciutadana per
recuperar sons i imatges de la vi-
sita. 

el material s'ha combinat amb
les veus de testimonis i experts, per
tal d'analitzar la curiosa «perfor-
mance» que va fer a la ciutat. 

L'estrena es farà demà al teatre
tarragona,en una jornada emi-
nentment daliniana, que inclourà
una taula rodona a l’Aula magna de
la universitat rovira i Virgili.

A la taula rodona hi intervindran
montse Aguer, directora del cen-
tre d'estudis dalinians; marcel·lí
Antúnez, artista; Lourdes cirlot,
catedràtica d'Història de l'Art de la

ub; Pilar Parcerisas, crítica d'art ex-
perta en dalí, i Agustí sánchez-Vi-
dal, catedràtic d'Història del ci-
nema de la unizar. 

salvador dalí va visitar tarra-
gona el 17 d'agost de 1973, convi-
dat pel consistori, per celebrar el
bimil·lenari de la ciutat. 

A partir d'aquest fet, el docu-
mental s'endinsa en un aspecte de
l'obra de dalí encara poc conegut,
el «performer» vinculat a l'art més
modern i efímer. 

un fet local que es converteix en
universal gràcies a la figura del pin-
tor empordanès. el documental
mostra l’artista i la seva actitud sota
el règim franquista.
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Tarragona evoca el pas pompós
de Dalí per la ciutat l’any 1973 
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Dalí desfila triomfal per les avingudes tarragonines, en un fotograma del film.
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