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BARCELONA ■  I N C LO U R À  7 8  O B R E S  D E  TOT S  D O S

La relació entre Picasso i 

Dalí centra una exposició

■ El Museu Picasso de Barcelo-
na acollirà la mostra ‘Picasso/Da-
lí. Dalí/Picasso’, una exposició 
de 78 obres dels dos autors que 
podrà veure’s entre el 20 de març 
i el 28 de juny i que s’endinsa 
per primera vegada la seva rela-
ció artística i personal, segons 
va explicar ahir el director del 
museu, Bernardo Laniado-Ro-
mero, durant la presentació de 
la temporada 2015. La mostra, 
comissariada per Juan José La-
huerta i William Jeffett, supo-
sa un repte per als models his-
tòrics convencionals que trac-
ten els dos artistes de manera 
aïllada i fins i tot oposats polí-
ticament, i demostra que el seu 
contacte va ser significatiu a 
través de pintures, dibuixos gra-
vats, quatre escultures i prop 
de 30 documents.  

El Museu Picasso comptarà 
el 2015 amb un pressupost de 
més de 8,68 milions, 120.000 
euros més que 2014. 

‘Picasso/Dalí. Dalí/Picasso’ 
s’estructurarà en tres moments 
importants en la relació dels 
dos artistes.  

El primer bloc estarà dedi-
cat a la visita de Dalí a l’estudi 
de Picasso l’any 1926, on va re-
bre una influència que es mos-
tra en les obres que va fer se-
guidament; el segon apartat cor-
respon bàsicament a l’any 1929, 
amb la participació de tots dos 
en el moviment surrealista i la 
inclusió de les imatges oníri-
ques en les seves obres. Final-
ment, podrà veure’s la respos-
ta simultània de Picasso i Dalí 
als horrors viscuts a la guerra 
civil espanyola.

DANSA ■  E ST R E N A  ‘ F O OT- B A L L’  A L  T N C

Gelabert uneix el futbol 

del Barça i la dansa

■ El coreògraf i ballarí català 
Cesc Gelabert ha creat l’espec-
tacle Foot-ball, una peça que ma-
rida la dansa contemporània i 
el futbol del FC Barcelona i que 
es podrà veure del 22 de gener 
a l’1 de febrer a la Sala Tallers 
del Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC), amb l’esmentat club 
de futbol com a principal pa-
trocinador.  

L’obra va ser presentada ahir 
al Camp Nou per Gelabert, el 
vicepresident del FC Barcelo-
na, Carles Vilarrubí; el de Me-
diapro, Jaume Roures; la presi-
denta del consell d’administra-
ció del TNC, Sol Daurella; i el 
director artístic del TNC, Xa-
vier Albertí, que va destacar que 
l’espectacle és una «sintaxi cre-
ativa».  

Gelabert, que és soci del Bar-
ça des dels quatre anys, vol mos-
trar, «com amb una lupa, la qua-
litat del moviment», a través de 
projeccions a càmera lenta –a 
càrrec de Jordi Morató– que 
mostren jugades i coreografi-
es, que protagonitzaran set ba-
llarins de la companyia Gela-
bert Azzopardi, a més de Gela-
bert que hi actuarà dos o tres 
minuts i farà d’entrenador.  

Segons va dir, el Barça és es-
pecialment estètic i coreogrà-
fic i es basa menys en la força i 
més en aquesta espècie de com-
binació. «Té unes conjuncions 
que són molt particulars a ni-
vell de la combinatòria, que en 
tots els jugadors són d’un ni-
vell tècnic extraordinari», as-

senyalà. Gelabert s’ha servit de 
la «dramatúrgia del propi mo-
viment del futbol», i s’ha inspi-
rat en els jugadors Messi, Ini-
esta, Xavi, Puyol i Valdés per-
què la combinació de les seves 
qualitats és «extraordinària», 
tot i que en els audiovisuals tam-
bé apareixen altres esportistes.  

El músic Borja Ramos ha com-
post les peces de l’espectacle, 
per a la qual cosa va fer una en-
questa en la qual preguntava als 
aficionats quins instruments li 
recordaven més al futbol, i les  
respostes van ser el bombo i la 
trompeta, de manera que part 
de les composicions hi estan 
basades.  

Foot-ball és una coproduc-
ció del TNC, Gelabert Azzopar-
di i Mediapro que ha rebut el 
patrocini del Barça. 

El ballarí i coreògraf Cesc 
Gelabert (Barcelona, 1953). ACN

EFE  

Un jutge ha imputat per tempta-
tiva d’homicidi tres dirigents de 
Plataforma per Catalunya (PxC) 
arran d’una querella de Josep An-
glada, l’històric líder del partit 
xenòfob, que després de la seva ex-
pulsió de la formació els va acu-
sar d’ordir un pla perquè s’em-
borratxés i patís un accident de 
trànsit. 

En un acte, el titular del jutjat 
d’instrucció número 2 de Vic ci-
ta demà dijous com a imputats 
per temptativa d’homicidi, lesi-
ons i danys, el secretari general 
de la formació, Roberto Hernan-
do, i dos membres del consell exe-
cutiu de PxC: el regidor a Vic Jo-
an Carles Fuentes; i el d’Olot, Ig-
nacio Mulleras. 

El jutge interrogarà els tres 
dirigents del partit dijous al ma-
tí, després de prendre declara-
ció a primera hora a Josep Angla-
da, perquè concreti el contingut 
de la seva denúncia sobre aquest 
suposat pla. 

Apropiació indeguda i estafa 
Anglada, el líder fundador de la xe-
nòfoba PxC, va ser expulsat del par-
tit al febrer de l’any passat per 
l’actual cúpula de la formació, 
que a més el va denunciar per 
apropiació indeguda i estafa, en 
una causa paral·lela en la qual 
haurà de declarar com a imputat 
el pròxim 15 de març. 

Una cop fora del partit, Angla-
da va presentar una querella con-
tra Hernando i Fuentes, i poste-
riorment la va ampliar contra 
Mulleras, als quals va acusar de pre-
parar un pla per eliminar-lo po-
líticament, en què, segons la se-
va versió, posaven en perill la se-
va vida. 

Segons la querella, el pla ide-
at pels imputats consistia que 
una persona del seu entorn, que 
havia d’actuar com a ham, s’em-
portaria a sopar Anglada fora de 
Vic per emborratxar-lo i, quan 
aquest tornés a casa seva amb el 
seu cotxe, l’envestiria un camió, 
el conductor del qual també for-
maria part de l’operació. 

La idea dels imputats, segons 
la querella, era que Anglada des-
trossés el seu cotxe i tingués pro-
blemes amb la justícia per haver 
patit un accident conduint bor-
ratxo, amb la qual cosa així se li tan-
carien les portes a poder presen-
tar-se a les eleccions municipals 
del mes de maig vinent amb una 

candidatura que pogués fer om-
bra a PxC. 

Segons l’escrit, els querellats 
eren conscients que, amb el seu 
pla, podien posar seriosament 
en risc la vida d’Anglada, per la 
qual cosa aquest els acusa d’un 
delicte de temptativa d’homici-
di, de lesions i de danys. 

El suposat pla orquestrat pels 
acusats, que no es va arribar a in-
tentar, es va descobrir quan un 
amic de l’exlíder de PxC va anar 
a dinar amb l’imputat Joan Car-
les Fuentes, que el va citar amb la 
intenció que fos la persona que 

actués com a esquer per embor-
ratxar Anglada, segons la quere-
lla. En l’escrit, Anglada sosté que 
el seu amic va gravar part de la 
conversa amb el seu mòbil, do-
nada la gravetat dels fets que li 
proposaven, cosa que serveix com 
a base per a la seva acusació. 

Anglada va ampliar posterior-
ment la querella contra Ignacio 
Mulleras, ja que suposadament 
aquest estava al corrent de l’ope-
ració i era el que tenia previst avi-
sar els Mossos d’Esquadra una 
vegada hagués tingut lloc l’acci-
dent de trànsit.

TRIBUNALS ■  R O B E RTO  H E R N A N D O,  J O A N  C A R L E S  F U E N T E S  I  I G N A C I O  M U L L E R A S

Imputada la cúpula de la PxC per 

presumptament voler matar Anglada

Acusats de temptativa 
d’homicidi tres 
dirigents del partit 
xenòfob arran de la 
denúncia de l’històric 
líder, que fou expulsat

‘Una bogeria més’
■ El secretari general de PxC, Ro-
berto Hernando, es va mostrar ahir 
convençut que el cas s’arxivarà des-
prés de la declaració dels que-
rellats, ja que creu que es demos-
trarà que tot plegat es tracta 
d’«una bogeria més de Josep An-
glada». L’exlíder de la plataforma 
xenòfoba sosté en un comuni-
cat que els querellats van optar per 
atemptar en contra seu en «fra-
cassar» la seva campanya de «di-
famació i destrucció personal i fa-
miliar», de la qual Josep Anglada 
se sent víctima després de ser 
expulsat del partit. El consell exe-
cutiu de Plataforma per Catalu-

nya va destituir al febrer de l’any 
passat el fundador i fins ara pre-
sident de la formació, Josep An-
glada, per «les deficiències en la 
gestió que emanen de l’àrea de pre-
sidència». El partit va anunciar que 
el rellevava Xavier Simó, que fins 
llavors ocupava la vicepresidèn-
cia. El nou president del partit 
d’ultradreta i islamòfob prete-
nia exercir una presidència «ins-
titucional de caràcter represen-
tatiu». Els poders executius del 
partit van recaure en el secreta-
ri general, Robert Hernando, que 
desenvolupa les funcions sota la 
supervisió del consell executiu. 

L’A P U N T

Josep Anglada (Vic, 1959) va liderar Plataforma per Catalunya, el partit 
que ell mateix va fundar, des del març de 2002 fins al febrer de 2014. ACN


