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ÒDENA 

Dos morts i nou ferits 

en un accident amb  

set cotxes implicats 

■ Un accident múltiple amb set 
cotxes implicats va deixar dos 
morts i nou ferits de diversa 
consideració la nit de diumen-
ge a dos quarts d’onze. El sinis-
tre va passar a l’autovia A-2 a 
l’altura d’Òdena i en direcció a 
la capital catalana. En el sinis-
tre van morir el conductor i la 
passatgera d’un dels cotxes, i 
van resultar ferits cinc adults i 
quatre menors. 

ARENYS DE MAR 

Detingut per 

masturbar-se davant 

d’una llar d’infants  

■ Els Mossos van detenir dime-
cres passat un home que es mas-
turbava dins del seu vehicle a da-
vant d’una guarderia a Arenys 
de Mar mentre observava els 
nens. L’home va ser denunciat i 
detingut per un delicte d’exhibi-
cionisme. Va passar a disposició 
judicial i va quedar lliure. La imat-
ge del seu cotxe, amb la matrí-
cula, ha circulat per les xarxes 
del veïnat el cap de setmana.

VALLDOREIX 

Troben morts a casa seva un matrimoni d’avis 

■ Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un matrimoni 
d’octogenaris els cadàvers dels quals van ser trobats ahir amb 
signes de violència a casa seva de Valldoreix. Els Mossos mante-
nen totes les hipòtesis obertes sobre el mòbil i l’autoria dels fets, 
encara que la tesi del robatori perd força perquè no hi havia cap 
porta ni finestra forçada. Els veïns no van veure ningú sospitós 
pels voltants. També han descartat que un dels ancians acabés amb 
la vida de la seva parella i posteriorment se suïcidés, segons van 
avançar ahir fonts policials.

PREMIS CRÍTICA ■  D I R I G I T  P E R  O R I O L  B R O G G I

‘L’orfe del clan dels Zhao’, 

millor espectacle del 2014

■ L’orfe del clan dels Zhao, una 
peça teatral xinesa del segle XI-
II del dramaturg Ji Junxiang, di-
rigida l’any passat al Teatre Ro-
mea per Oriol Broggi, va gua-
nyar ahir a la nit el guardó al 
millor espectacle en els XVII 
Premis de la Crítica 2014. L’obra 
de la companyia La Perla 29 va 
aconseguir tres guardons dels 
set als quals aspirava: millor es-
pectacle, millor direcció i mi-
llor adaptació.  

L’Ubu Roi de la companyia 
Cheek by Jowl amb direcció de 
Declan Donellan van rebre el 
premi a l’espectacle internaci-
onal, mentre que La pols, de Llàt-
zer Garcia, aconseguí el premi 
al millor text. 

L’actriu Rosa Renom va ser  
reconeguda en la categoria d’ac-
triu principal pel seu paper a El 
president; Ivan Benet, en la ca-
tegoria d’actor principal per In-
forme per a una acadèmia, una 
peça que també va ser guardo-
nada en l’apartat d’espai escènic, 
premi que va recaure en Jordi 
Queralt. 

Mercè Arànega va obtenir el 
guardó a actriu de repartiment 
per Doña Rosita la Soltera, diri-
gida per Joan Ollé al TNC. Pel 
mateix espectacle, l’actor Ori-
ol Genís fou distingit com a ac-
tor de repartiment. A més, Do-
ña Rosita guanyà en les catego-
ries d’il·luminació (Lionel 
Spycher)  i vestuari (Míriam 
Compte). 

Com a musical es va impo-
sar Bare. Per sobre de totes les co-

ses, de Madam Teatre; A house 
in Asia, guardó a les noves ten-
dències; Adrià Díaz, Sergio Frei-
jo, Marc Naya i Junyi Sun, pre-
mi revelació per Kyla. La Sala 
Flyhard va ser distingida en la 
categoria de sala. Desde Berlín. Tri-
buto a Lou Reed va acaparar el 
millor disseny de vídeo (Miguel 
Ángel Raió) i millor espai sonor 
(Jaume Manresa). 

La gran novetat de la XVII 
edició van ser els premis de dan-
sa i teatre familiar. L’endrapa-
somnis, de Teatre al detall, va 
guanyar en teatre familiar. En 
dansa, van ser Vader, de Peeping 
Tom, i Lo real, de Israel Galván. 

Durant la gala es va lliurar el 
Premi Gonzalo Pérez de Ola-
guer a tota una carrera, que va re-
caure en l’escenògrafa i figuri-
nista Montse Amenós.

El director de teatre  
Oriol Broggi. FOTO: ACN

TRIBUNALS ■  A N A L I T Z A  S I  VA  ATA C A R  D E  F O R M A  S I M I L A R  A LT R E S  D O N E S

El fiscal de delictes d’odi investiga si va 

haver misogínia en l’agressió de la Diagonal

■ El fiscal especial de delictes 
d’odi i discriminació de Barcelo-
na, Miguel Ángel Aguilar, investi-
ga si la violenta puntada de peu 
que el jove de 24 anys Mario Gar-
cía Montealegre va donar a una 
dona a l’avinguda Diagonal, i que 
els seus amics van penjar a la xar-
xa, va ser un acte misògin. Creu que 
així ho avalaria l’elecció arbitrà-
ria de la víctima i que pogués ser 
reincident atacant de forma sem-

blant altres dones. El Jutjat d’ins-
trucció número 6 de Barcelona 
té diligències obertes contra ell 
pels presumptes delictes de lesi-
ons i contra la integritat moral, 
que, segons l’abast de les lesions, 
poden comportar una petició de 
pena de presó de fins a cinc anys.  

L’acusat, de 24 anys i natural 
de Talavera de la Reina (Toledo), 
va quedar imputat  per una falta 
de vexacions injustes després de 

declarar a la comissaria de la Po-
licia Nacional en veure com el cas 
copava les xarxes socials i que els 
Mossos el buscaven. Les imatges 
gravades i penjades a Internet, 
que van causar una gran indigna-
ció ciutadana, comencen amb el 
jove rient i fent un compte enre-
re mentre un amic grava l’agres-
sió, que va tenir lloc el 22 de febrer 
en un semàfor de l’avinguda Di-
agonal de Barcelona.

EFE 

La comissió delegada del Con-
sorci del Macba, integrada per la 
Generalitat, l’Ajuntament, el Mi-
nisteri de Cultura i la Fundació 
Macba, ha decidit acceptar la di-
missió del director del museu 
barceloní, Bartomeu Marí, i ha 
anunciat la convocatòria d’un 
concurs públic internacional com 
més aviat millor per buscar-ne 
un successor. Mentrestant, Ma-
rí seguirà al capdavant. La deci-
sió es va prendre ahir en una re-

unió extraordinària sobre la cri-
si oberta per la cancel·lació inici-
al de l’exposició La bèstia i el sobi-
rà, que finalment va obrir les se-
ves portes dissabte en rectificar 
Marí degut a la pressió social con-
tra la censura, demanar discul-
pes, i posar el seu càrrec a dispo-
sició del Consorci. 

El regidor de Cultura de l’Ajun-
tament de Barcelona, Jaume Siu-
rana, en qualitat de president i 
portaveu, informà que també ces-
sen els dos comissaris de l’expo-
sició, Valentí Roma, conserva-
dor del museu, i Paul Preciado, 
cap de programes públics, en ha-
ver decidit Bartomeu Marí pres-
cindir d’ells per pèrdua de con-
fiança. 

Amb aquestes decisió, segons 
Siurana, «el Macba com a ens pú-
blic assumeixi la responsabilitat 
de transmetre l’art contempora-
ni, oferir una multiplicitat de vi-

sions i generar debats crítics so-
bre l’art i la cultura». 

Bartomeu Marí va posar el seu 
càrrec a disposició del Consorci 
del Macba arran de la polèmica 
suscitada després que decidís de 

forma unilateral cancel·lar l’ex-
posició La bèstia i el sobirà perquè 
incloïa l’obra Not dressed for con-
quering, de l’artista austríaca Ines 
Doujak, en la qual apareixen en 
una escena sexual l’activista boli-
viana Domitila Barrios i una figu-
ra que al·ludeix a Joan Carles I.

CULTURA ■  A R R A N  D E  L A  P O L È M I C A  P E R  L A  C E N S U R A  A  ‘ L A  B È ST I A  I  E L  S O B I R À ’

El Macba accepta la dimissió de Marí 

i els comissaris crítics són cessats

Gràcies a la polèmica per l’obra censurada, el Macba està rebent més visites de les habituals. FOTO: ACN

El director del  
centre continuarà al 
capdavant mentre  
no se li troba substitut 
a través d’un concurs 
públic internacional

El museu referma la 
seva responsabilitat 
de transmetre l’art 
contemporani i 
generar debat crític


