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FOTOGRAFIA

Àlbum
d’artistes
Exposen en el
Palau Solterra de
Torroella l’obra de
Francesc Serra,
que va retratar
bona part dels
creadors de
principis del segle
XX als seus espais
de treball.

CINEMA

Una
meravella
Alice Rohrwacher
dirigeix ‘El país de
las maravillas’, un
film a mig camí
entre el cinema
de Taviani i el de
Fellini amb una
personalitat
pròpia.

MÚSICA

Març de
jazz a
Terrassa
Del 4 al 22 de
març la ciutat
vallesana
organitzarà la
34a edició del
festival de jazz,
amb 32 concerts
i un homenatge
a la Big Mama.

LLETRES

Ian Curtis, en
cos i ànima
Malpaso publica
el cançoner dels
temes de Joy
Division, amb
pròleg de la vídua
de Ian Curtis, el
líder del grup, que
es va suïcidar amb
només 23 anys.

El número de març de Sà-
piens, que ha sortit al
quiosc, destapa les interio-
ritats del cas de corrupció
més important de finals de
la dècada dels setanta. An-
tonio de la Rosa, secretari
general del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona
entre el 1963 i el 1979,
juntament amb el delegat
del govern espanyol al
Consorci, José Luis Bru-
na de Quixano, va ser l’ar-
tífex d’un desfalc miliona-
ri amb la compravenda de
terrenys inexistents. Uns
terrenys entre els munici-
pis de Parets del Vallès,
Montmeló i Granollers
que havien de servir per
construir-hi el CITA (Cen-
tro Integrador de Trans-
portes y Almacenamien-
to). És a dir, un conjunt
d’instal·lacions per a l’em-

magatzematge de merca-
deries, una estació termi-
nal de transports interna-
cionals per carreteres, un
despatx duaner de merca-
deries, una zona d’enllaç
entre línies ferroviàries...

El gran deute que va
deixar el desfalc en el Con-
sorci va provocar que
aquest gran polígon indus-
trial, clau per dinamitzar econòmicament la ciutat

de Barcelona, quedés atu-
rat i no s’arribés a fer.

En el seu moment, la
premsa barcelonina no va
publicar gairebé res de
l’estafa, molt possible-
ment perquè el fill d’Anto-
nio de la Rosa, el financer
Javier –que encara no es-
tava imputat pel cas
KIO–, tenia els grans dia-
ris a la butxaca gràcies als
crèdits que els havia con-
cedit com a director gene-
ral de la Banca Garriga
Nogués, i a la publicitat
que hi contractava.

“Si el cas Matesa va ser
l’últim escàndol del fran-
quisme, el cas De la Rosa va
ser el primer del postfran-
quisme”, afirma l’historia-
dor Jaume Sobrequés,
que, juntament amb el
també historiador Carles
Llorens, s’han encarregat
de consultar les actes del
cas i la mateixa sentència.
Una sentència que va con-
demnar a la presó tots els
implicats, llevat d’Antonio
de la Rosa, que es va exiliar
a l’Amèrica del Sud i que no
va tornar fins que el delicte
no havia prescrit. ■

La gran
estafa a la
Zona Franca

‘Sàpiens’ revela com
Antonio de la Rosa va
furtar 1.230 milions

Redacció
BARCELONA

La portada de ‘Sàpiens’ del mes de març, que també inclou
reportatges sobre Egipte i el Yucatán mexicà ■ SÀPIENS

La premsa no va
publicar gairebé
res de l’estafa,
perquè el fill,
Javier de la Rosa,
tenia els grans
diaris a la
butxaca

El Mercat de les Flors
manté el diàleg amb la re-
cerca que proposa la direc-
tora artística Núria Font
en el festival IDN (Imatge
Dansa i Nous Mitjans) bi-
ennalment. Des d’avui i
fins diumenge es presen-
ten i es debaten les fronte-
res (mes com a punt de
trobada que com a abis-
mes irreconciliables) en-
tre la ciència i la dansa; en-
tre el moviment d’un cos i
els mitjans tecnològics.

Tecnologia, avui, s’en-
tén tot allò que té a veure
en el món digital. Però no
tot és únicament virtual.
Per exemple, entre els ta-
llers d’aquest festival es
presenta el treball de Ma-
carena Recuerda Sephe-
red que, a partir de fotocò-
pies retallades passades
pel tamís d’un vídeo, es
narra una història.

L’IDN té vàries potes
d’acció: com la projecció
d’una vintena de migme-

tratges de dansa (dels 400
que ha rebut la directora) i
que per primer cop caldrà
pagar una entrada simbò-
lica de tres euros o les fil-
macions de les coreogra-
fies (a mesura que s’ha de-
mocratitzat més la tecno-
logia els vídeos són, en ge-
neral, de pitjor qualitat, se
sorprèn Font. També hi ha
instal·lacions que convi-
den a què l’espectador si-
gui membre actiu de l’ac-
ció. És el cas, per exemple
del Walk me, que acapara
el vestíbul del Mercat. Una
càmera capta el movi-
ment de pilotes de dife-
rents dimensions al pas
dels espectadors i genera
un espai sonor.

Per últim els especta-
cles. Avui estrenen Poly-
topia, una peça que gene-
ra criatures amb vida prò-
pia a partir dels sensors
que detecten el moviment
dels ballarins. Demà es
presenta Quantum, de Gi-
lles Jobin, que neix per la
voluntat de trobar una re-
lació entre la ciència i l’art:
El CERN de Ginebra, el
principal laboratori de físi-
ca de partícules del món,
va acollir una residència
de la companyia suïssa. ■

Es pot ballar a
partir d’una
partícula?

J. Bordes
BARCELONA

El festival IDN debat
al Mercat de les
Flors el futur de la
tecnologia i la dansa


