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Presenten una proposició de llei per anul·lar 
els consells de guerra per motius polítics
La Comissió de la Dignitat, amb el suport de diverses 
entitats memorialistes, ha presentat una proposició 
de llei al Parlament perquè anul·li els consells de guer-
ra imposats pel franquisme a Catalunya. El portaveu 
de la Comissió, Josep Cruanyes, assegura que la inici-
ativa no busca esdevenir una “declaració d’intenci-
ons” sinó una llei “amb significat jurídic efectiu”. 

L’entitat entén que la cambra té una responsabilitat 
política històrica, ja que l’Estatut d’Autonomia ator-
gava, des del 1932, les competències, que es van veu-
re vulnerades, en administració de justícia i tribunals. 
Entre el 1939 i el 1980 es van obrir 81.966 processos 
que van afectar més de 78.000 persones, de les quals 
3.358 van ser executades.

L’Ajuntament atura la nova 
façana del Liceu

tat que no s’arrisca a poc a poc deixa 
de ser atractiva”. De tota manera, la 
rehabilitació canònica de la façana 
és necessària i tirarà endavant. Les 
obres començaran al setembre i 
costaran 450.000 euros, que encara 
no s’han aconseguit del tot.  

Congelat ‘sine die’ 
La intervenció del Liceu se supedi-
ta ara a l’aprovació del pla especial 
d’ordenació de la Rambla. Tot i que 
havia estat acordat durant el man-
dat anterior per CiU i el PSC, el go-
vern municipal d’Ada Colau va con-
gelar-lo l’estiu passat per obrir un 
procés participatiu. El pla està pen-
dent de l’aprovació definitiva, pre-
vista per abans de l’estiu, i d’un con-
curs internacional per fer-ne la re-
modelació urbanística. Sense ter-
minis fixats, tot apunta que l’imant 
del Liceu ha perdut el magnetisme 
sine die.e

El consistori al·lega que s’ha d’estudiar el projecte dins del pla de la Rambla

El projecte inicial de Frederic Amat, que preveia incrustar 169 anelles a la façana, ja es va 
adaptar als requeriments de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic. GRAN TEATRE DEL LICEU 

No hi ha hagut fumata blanca. Qua-
tre mesos després que el Gran Tea-
tre del Liceu fes públic el projecte de 
reforma de la seva façana amb una 
intervenció artística de Frederic 
Amat –les ja famoses anelles verme-
lles– el Consorci del Liceu ha deci-
dit “retirar temporalment” aquesta 
proposta, ja que no ha aconseguit el 
consens polític necessari. 

Va ser l’Ajuntament de Barcelo-
na, des de la regidoria de Ciutat Ve-
lla, qui va comunicar divendres al 
teatre que s’hi oposarien perquè 
consideren que, en una actuació 
d’aquesta envergadura i en un edifi-
ci catalogat com a Bé d’Interès Na-
cional, no es pot valorar només “el 
criteri artístic” de l’obra de Frede-
ric Amat, sinó que “s’ha d’emmarcar 
en el context d’intervenció de la 
Rambla i de les actuacions que se’n 
derivin”, van afirmar ahir des del 
consistori. D’aquesta manera assu-
mien l’opinió que per unanimitat 
els havia transmès el Consell Asses-
sor d’Art Públic, l’òrgan municipal 
al qual es va consultar la proposta, 
que s’ha reunit els últims dos mesos. 
El departament de Patrimoni de 
l’Ajuntament ja havia fet un primer 
informe negatiu de la nova façana al 
gener i Frederic Amat hi havia fet 
modificacions per rebaixar-ne l’im-
pacte visual. Tampoc així ha con-
vençut el Consell d’Art Públic.  

Davant la negativa municipal, el 
Consorci del Liceu, en què hi ha re-
presentades les quatre institucions 
(ministeri de Cultura, Generalitat, 
Ajuntament i Diputació de Barcelo-
na), va acordar ahir congelar el pro-
jecte, malgrat que l’Ajuntament no-
més té una representació del 10% en 
aquest òrgan. Només la Diputació 
va mantenir el vot favorable; la res-
ta d’institucions van alinear-se amb 
l’Ajuntament, tot i que al desembre 
totes havien donat el vistiplau al ge-
rent del teatre perquè busqués el fi-
nançament per tirar endavant 
l’obra –es va aconseguir el patroci-
ni del mecenes Josep Suñol, que 
abonava 295.000 euros–. El conse-
ller de Cultura justificava que “és un 
projecte prou important per reque-
rir un ampli consens institucional”, 
però també advertia que “és impor-
tant que Barcelona no perdi el seu 
esperit innovador i inquiet; una ciu-
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01. Woody Allen entre Corey Stoll, 
Blake Lively, Kristen Stewart i Jesse 

Eisenberg a la catifa vermella. 02. 
Vanessa Paradis i Kirsten Dunst, 

membres del jurat. REUTERS 

rò sense una història i uns personat-
ges consistents en què fonamen-
tar-se, la força d’aquest desenllaç es 
dilueix. 

I Allen es veu com un romàntic  
Un Allen amb el seu etern aire de ge-
ni distret va definir-se com un ro-
màntic (“una opinió no necessària-
ment compartida per les dones de la 
meva vida”, va apuntar), a més d’elo-
giar el treball de Stewart: “Necessi-
tava algú que pogués interpretar una 
adorable secretària de Nebraska i, 
més endavant, vestir-se amb pells i jo-
ies i mostrar-se elegant i encisadora”.  

Café Society és la primera pel·lí-
cula en què el cineasta treballa amb 
el prestigiós director de fotografia 
Vittorio Storaro, que omple el film  
de petites postals amb llum del cre-
puscle a l’estil del vell Hollywood. 
L’italià, que Allen ha convençut per 
rodar en digital per primera vegada, 
va defensar el digital com “el llen-
guatge del progrés”. Però el director 
de Zelig no sembla interessat en el 
progrés, només a continuar rodant. 
“Tinc sort de tenir uns gens longeus 
–va dir–. Però algun dia tindré un 
infart i no em donaran més diners 
per fer pel·lícules”.e

Debat  
“Una ciutat 
que no s’arrisca 
deixa de ser 
atractiva”, 
adverteix 
Santi Vila

La Paloma reobrirà 
com a sala de festes
La regidora del districte barceloní 
de Ciutat Vella, Gala Pin, va confir-
mar ahir que La Paloma tornarà a 
obrir com a sala de festes. Acaba 
així una llarga travessia pel desert 
des que l’Ajuntament va clausurar 
la sala del Raval a finals del 2006 
per queixes dels veïns pel soroll. La 
Paloma ha presentat un projecte 
que s’adequa a la normativa vigent 
i recuperarà la llicència de sala de 
festes amb espectacle. Abans hau-
rà de fer reformes per ajustar-se al 
projecte quant a insonorització, 
normativa d’incendis i accessibili-
tat. També haurà de comprome-
tre’s a fer una gestió racional de les 
cues perquè no afectin el descans 
dels veïns. 


