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NECROLÒGIQUES
SaNChO dE ávILa
Clara Rotger Sintes, de 89 anys, a les 8.45 h. Fran-
cisco Camacho Cortés, de 73 anys, a les 9.10 h. 
Ángeles Resusta Sánchez, de 81 anys, a les 9.25 
h. Dolors Gil Torredeflot, de 83 anys, a les 9.50 h. 
Consuelo Nieto García, de 68 anys, a les 10.05 h. 
Montserrat Mateu arolas, de 87 anys, a les 10.30 h. 
Mari Angels Gómez Escrich, de 90 anys, a les 10.45 
h. Carme Rull alarcón, de 91 anys, a les 11.10 h. 
Maria Teresa Melet Serra, de 93 anys, a les 11.25 h. 
María de las Nieves Josefa valdés de aguirre, de 
88 anys, a les 12.30 h. Ivan Reutski, de 34 anys, a 
les 12.45 h. Isidre vidal Mateu, de 85 anys, a les 
13.10 h. Jerónima Pasalodos Lozano, de 86 anys, 
a les 13.25 h. Maria Martínez Serrano, de 88 anys, 
a les 15.15 h. Maruja Randolfo Fernández, de 86 
anys, a les 15.30 h. Oliva Pereiras Jurjo, de 93 anys, 

a les 16.00 h. Carlos Navarrete de Castro, de 64 
anys, a les 16.10 h. 

LES CORTS 
Dolores Giménez Rodríguez, de 83 anys, a les 
8.30 h. Francesc acien Ros, de 86 anys, a les 9.00 
h. Àngels de ayguavives de Gijón, de 70 anys, a 
les 9.15 h. Teresa albós altés, de 89 anys, a les 
9.45 h. José Balada Romero, de 80 anys, a les 
10.00 h. Blas Planchat Boj, de 81 anys, a les 10.30 
h. Teresa alves Garcia, de 52 anys, a les 11.30 h. 
Carmen valls Sanromà, de 91 anys, a les 12.30 h. 
Jesús Mari Fernández González, de 63 anys, a les 
15.00 h. Aurora Martos Barrios, de 85 anys, a les 
15.15 h. Anita Weber Guasch, de 83 anys, a les 
15.45 h. María Luisa Belmonte Molina, de 84 
anys, a les 16.15 h. 

COLLSEROLa 
Dolores García alonso, de 90 anys, a les 10.15 h. 
Encarna arredondo Salcedo, de 76 anys, a les 
11.15 h. 

SaNT GERvaSI 
Teresa Calvet valin, de 89 anys, a les 9.30 h. Carles 
Escales Camp, de 55 anys, a les 10.30 h. Gemma 
Llenas Just, de 63 anys, a les 11.45 h. Horst Wein, 
de 75 anys, a les 13.00 h. Raul Eiró Parente, de 86 
anys, a les 15.30 h. 

MOLINS dE REI 
Ramón López Rodríguez, de 89 anys, a les 13.00 h.

Llista facilitada per Serveis Funeraris de Barce
lona. Més informació, al 902.076.902.

ENTREGA DE GUARDONS 

33 Hachmi, Capdevila, López, Pinotxo i Andreu, durant l’acte d’entrega de premis del Saló de Cent.

JULIO CARBÓ

Dolors Miquel la va armar al Saló de 
Cent al recitar dilluns a la nit uns 
versos satírics del seu poemari Mis-
sa pagesa (Edicions 62, 2006) en la 
cerimònia d’entrega dels premis 
Ciutat de Barcelona 2015, la pri-
mera presidida per l’alcadessa Ada 
Colau. El públic va aplaudir amb eu-
fòria alhora que Alberto Fernández 
Díaz, líder del PP a l’Ajuntament de 
Barcelona, va marxar indignat per 
un text provocador que transforma 
l’oració del Parenostre en una reivin-
dicació radical i mordaç del femi-
nisme.
 El poema és breu, sarcàstic i irre-
verent. Diu així: «Mare nostra que 
esteu en el zel / sigui santificat el 
vostre cony / l’epidural, la llevado
ra, / vingui a nosaltres el vostre crit / 
el vostre amor, la vostra força. / Fa
ci’s la vostra voluntat al nostre úter / 
sobre la terra. / El nostre dia de cada 
dia doneunos avui. / I no permeteu 
que els fills de puta / avortin l’amor, 
facin la guerra, / ans deslliureunos 
d’ells / pels segles dels segles, / va
gina. / anem…».
 En el discurs final de la gala, 
Colau va al·ludir al que havia pas-

sat sense esmentar Fernández Díaz. 
«El meu agraïment als valents i les 
valentes que s’han atrevit a trencar 
el gel en un lloc tan solemne com el 
Saló de Cent». L’acte va ser dirigit 
per Magda Puyo i presentat per l’ac-
triu Txe Arana i pel periodista Bru-
no Sokolowicz. La gala va comptar 
amb les actuacions de la cantant de 
Pastora, Dolo Beltran, i de la compa-
nyia de hip-hop Brodas Bros. 

CRISTINa SavaLL
BARCELONA

Punk al Saló de Cent
alberto Fernández abandona la cerimònia dels premis Ciutat 
de Barcelona per un poema irreverent amb el ‘Parenostre’

de l’estrangera a «les mares» «que 
aconsegueixen mantenirse so
bre un món que trontolla». Carles 
Capdevila va rebre el reconeixe-
ment de Mitjans de Comunicació 
pel seu discurs de comiat com a di-
rector de l’Ara.
 El premi Agustí Duran i Sam-
pere d’Història de Barcelona va re-
caure en el llibre Barris, veïns i de-
mocràcia. El moviment ciutadà i la re-
construcció de Barcelona (1968-1986), 
de Marc Andreu; la iniciativa Ar-
quitectes de capçalera va recollir 
l’estatueta per Arquitectura i Ur-
banisme per la seva tasca al Raval.
 Altres dels premiats van ser, 
en l’apartat de Música, el duo Za!; 
Joan Bayén, propietari del popu-
lar Pinotxo de la Boqueria, el de 
gastronomia. En l’apartat de Circ 
va destacar la companyia Animal 
Religion; en Teatre, Pol López; en 
Arts Visuals, l’associació A Bao 
A Qu, i en Audiovisuals, Edmon 
Roch, productor d’Ikiru Films 
per la pel·lícula Atrapa la bande-
ra. Altres premiats van ser els Cas-
tellers del Poble-sec (Cultura Po-
pular i Tradicional); La Poderosa 
(Dansa) i María Pía Cosma (Ciènci-
es de la Vida). H

 Dels 20 premiats no hi van ser 
l’historiador Paul Preston, premi a 
la projecció internacional, i Ricar-
do Piglia, autor de Los diarios de Emi-
lio Renzi, que no hi va poder assis-
tir «a causa de la seva malaltia», va 
informar Jaume Asens, tinent al-
calde de Drets de Ciutadania i de 
Transparència. Najat El Hachmi, 
columnista d’aquest diari, va dedi-
car el seu guardó per l’obra La filla 

Colau va mostrar 
el seu agraïment 
«als valents que 
s’han atrevit a 
trencar el gel»

Josefa Castro Clavería
Viuda de Elías Soriano

Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 88 años, 
el día 15 de febrero del 2016. E.P.D.

Sus hemanos, Pilar (=), Francisco (=), José (=), Joaquín (=), Fermín, Luis, Anto-
nio (=), cuñados, sobrinos, sobrinos nietos y demás familia lo comunican a 
sus amigos y conocidos y les ruegan un recuerdo en sus oraciones.
La ceremonia tendrá lugar mañana, día 17 de febrero del 2016, a las 12.00 
horas en el tanatorio de Les Corts. 


