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Efe/DdeG, Palma. 
Catalunya, Balears i Andorra
«refundaran» l'Institut Ramon
Llull amb la finalitat d'impulsar
la llengua i cultura catalanes,
per a la qual cosa es buscarà una
fórmula jurídica adequada en
una pròxima reunió que, abans
de final d'any, celebraran a Pal-
ma els tres governs.

El vicepresident de la Gene-
ralitat de Catalunya, Josep-Lluís
Carod-Rovira, va fer aquest
anunci a Palma després de la
reunió que va mantenir aahir al
matí a la seu de l'executiu bale-
ar amb el mandatari autonòmic,
Francesc Antich. Un segon
acord que van assolir els exe-
cutius balear i català és la crea-
ció d'un grup de treball, presi-
dit pel vicepresident català i el
conseller balear de Presidència,
Albert Moragues, per intercan-
viar de forma «estable i estruc-
turada» experiències de govern
que beneficiïn els ciutadans
dels dos territoris.

Després d'una trobada d'ho-
ra i mitja de durada, Carod-Ro-

vira va informar d’aquests
acords, que són «molt positius»
tant per a les Illes Balears com
per a Catalunya.

Els governs de l'Estat d'An-
dorra i de les dues comunitats
autònomes s'han compromès a
«trobar» una fórmula jurídica
per «refundar» l'Institut Ramon
Llull, creat l'any 2000 per ini-
ciativa dels governs català i ba-
lear, si bé el 2005, després de
l'arribada del tripartit a la Ge-
neralitat de Catalunya, l'execu-
tiu balear, del PP, va decidir
abandonar-lo.

Tots al Llull
La raó d'aquesta refundació

és que els tres territoris formin
part del nou institut de manera
igualitària i que «sota el parai-
gua» de Ramon Llull (Palma de
Mallorca, 1232), es trobi la mi-
llor solució jurídica. Posterior-
ment, el nou institut iniciarà les
seves activitats, si bé Carod-Ro-
vira no va concretar una data.

L'objectiu final és la «projec-
ció comuna» a tot el món de la

llengua i cultura catalanes, va
subratllar el polític català, que
va avançar que ja existeixen di-
verses propostes jurídiques per
crear un nou organisme en el
qual els agradaria que partici-
pés també la Comunitat Valen-
ciana.

El vicepresident català va in-
sistir que aquest nou organisme
«no serà» de Catalunya i, de fet,
aquest esperit de compartir
aquest projecte de manera con-
junta és que aquesta primera
reunió tindrà lloc a les Illes Ba-
lears. Aquesta unitat dels tres
territoris, segons va dir Carod-
Rovira, s'ha posat de manifest
en la recent Fira del Llibre de
Frankfurt amb el «gran èxit» de
la cultura i llengua catalana, que
«no és més d'un territori que d'un
altre».

El segon acord és la creació
un grup de treball dels execu-
tius català i balear que inter-
canviï accions de govern efi-
caços en una comunitat i que es
puguin aplicar en l'altra.

Com a exemples, va fer re-

ferència a l'interès del Govern
balear per la lleis catalanes de
barris i de mitjans audiovisuals,
així com en matèria d'ordenació
del territori i habitatge.

Com a valoració de la troba-
da amb Antich, el vicepresident
català va manifestar que «la reu-
nió d'avui no ha pogut anar mi-
llor, per la qual cosa vull expres-
sar la meva satisfacció en nom
del govern de Catalunya» pels
dos acords aconseguits.

Carod-Rovira va ser pregun-
tat també per la proposta d'ERC
que l'avanç del sobiranisme no
quedi limitat a Catalunya i que
algun dia es constitueixi un «Es-
tat català» que englobi el «País
Valencià, Balears i Catalunya
Nord». A aquesta qüestió, va
respondre que ahir va visitar la
capital balear i el Consolat de
Mar –seu de l'Executiu insular–
com a vicepresident de la Ge-
neralitat de Catalunya i que la
proposta d'ERC és el planteja-
ment d'un partit, però «amb el
president Antich hem parlat del
que li hem parlat, i de res més».

Catalunya, Balears i Andorra busquen una
nova fórmula per «refundar» el Ramon Llull
L’objectiu dels tres governs és impulsar la llengua i la cultura catalanes

ACORD

GIRONA

Les delicades figures femenines i bodegons pintats a l’oli compo-
nen la temàtica de l’artista Josep Domènech, que ahir va inaugurar
una exposició a la sala petita de la Galeria El Claustre de Girona.
L’acte de presentació va anar a càrrec de Carme Sitjes, directora del
Servei Territorial de Justícia a Girona. 

DANIEL BONAVENTURA

Josep Domènech inaugura a El Claustre

Europa Press/DdeG, Barcelona. 
El XVI Saló d’Antiquaris de les
Reials Drassanes de Barcelona,
que se celebra des d’avui fins al-
dia 28, reunirà més de 10.000
obres d’art i comptarà amb 33 ex-
positors.

Entre els artistes represen-
tats, destaquen un oli de Renoir,
Etude de tete; una escultura del
recentment desaparegut Pablo
Palazuelo, Viaje inmóvil (1977);
el dibuix Escorpión (1961), de Pi-
casso; l’aquarel·la Àngel de la Pla-
na de l'Empordà (1974), de Sal-
vador Dalí, i obres de Miró, Chi-
llida, Botero, Tàpies, Rusiñol, Ca-
sas, Hernández Pijuan, Ràfols
Casamada, Plensa i Clavé. 

S’hi poden trobar pintures,
gravats, escultures, peces ar-
queològiques, joies, tapissos,
mobiliari europeu, art noveau,
art africà i asiàtic. 

El director del certamen, Àlex
Flaqué, va afirmar ahir que en
aquesta edició hi ha «una mica de
tot», i va destacar que els galeris-
tes que s’incorporen aquest any
han fet guanyar «qualitat» al saló.

Els visitants poden trobar l’es-
cultura de Botero Naturaleza
muerta con frutas, valorada en
350.000 euros; l’oli de Grau Solà
Brindis en el baile; Jardins de l'Ins-
titut Pere Mata, de Mir, i Mont-
juïc. La font del Gat, de Santiago
Rusiñol.

El Saló d’Antiquaris reuneix
obres de Renoir, Dalí i Botero
Aquesta edició compta amb més de 10.000 peces

BARCELONA

Europa Press/DdeG, Girona. 
El showman, cantant i composi-
tor Alfonso Vilallonga ofereix
dijous en el Teatre Lliure un
concert teatralitzat de la chan-
son française, Une soirée chez Vi-
lallonga, que també es podrà
veure el dia 28 a Girona en el
marc de Temporada Alta.

L’espectacle de Vilallonga in-
clou cançons dels mítics Char-
les Trenet, Edith Piaf, Jacques
Brel, George Brassens i Serge
Gainsbourg, entre altres. En
aquesta ocasió, l’artista estarà

acompanyat de sis músics, cre-
ant un ambient de music hall pa-
risenc amb aires de jazz intem-
poral. Vilallonga assegura que
ha elegit el francès per cantar
perquè li ha donat «la gana», no
havia d’elegir entre el català i el
castellà, a més que així amortit-
za els diners que els seus pares
van gastar en el Liceu francès i
en francès «les barbaritats més
grans sonen bé».

El músic ja va elaborar per al
seu primer espectacle, Conti-
nental Cabaret, composicions

en anglès amb cançons de Jac-
ques Brel, Edith Piaf, Frank Si-
natra i George Gershwin. A-
quest muntatge va incorporar
cançons pròpies i la formació

que l’acompanyava va passar a
anomenar-se The Cabaret Rose.
Actualment gira per Espanya
amb l’espectacle Alfonso Vila-
llonga & The Cabaret Rose.

Alfonso Vilallonga ofereix
un concert teatralitzat 
de la «chanson française»

TEMPORADA ALTA

VILALLONGA. El «showman» ha escollit el francès perquè «li va donar la gana».
ELENA UVE

L'artista Joan Colomer Ca-
marasa (Girona, 1968) impar-
tirà, a partir del pròxim di-
mecres, un curs d'iniciació a
l'aquarel·la a l'espai de Can
Comas de Pineda de Mar. El
taller de l’artista gironí treba-
llarà tant les possibilitats grà-
fiques com les artístiques de
la tècnica de l’aquarel·la i està
obert a tots aquells que esti-
guin interessats en el món de
la pintura.

PINEDA DE MAR

Colomer Camarasa
ensenya aquarel·la

La mostra informativa i for-
mativa El Bosc, amb diferents
panells de fotografies a tot co-
lor i dotats, es pot visitar des
del dijous a les sales d’expo-
sicions temporals del Museu
Darder-Centre d’Interpreta-
ciò de l’Estany. Aquesta mos-
tra, promoguda per L’Obra
Social de la Fundació La Cai-
xa, es podrà visitar a Banyo-
les fins el pròxim 19 de nove-
mebre.

FOTOGRAFIA

El Darder obre les
portes a «El Bosc»

Narcís Comadira, Assumpció
Mateu, Perejaume, Ràfols Ca-
samada i Gerard Sala, autors
de l’exposició de pintures i
poemes La mirada poètica fa-
ran una lectura de les seves
pròpies poesies a la galeria
Només Art de Girona. Amb
aquest acte literari, paral·lel a
la mostra i que tindrà lloc
aquesta tarda a les set, es do-
narà per clausurada La mira-
da poètica. 

POESIA

«La mirada poètica» es
fa paraula a Només Art

Aquesta tarda a les set s’inau-
gura a Can Quintana Museu
de la Mediterrània l’exposició
Mare Nostrum, de Jofre, dins
els II Cicle Mar-Art.  L’artista
parla d’un món en constant
moviment on els naufragis en-
cara són presents a les nostres
costes. Les obres exposades
són un exemple del nostre
mar, el qual segons l’artista és
l’espai en què podem observar
la nostra emergent societat.

TORROELLA

Can Quintana s’obre
al mar segons Jofre

La invasión de los ladrones de
cuerpos, el clàssic de la litera-
tura de terror de Jack Finney,
s’acaba de reeditar a l’Estat es-
panyol en vigílies de l’estrena
la pròxima setmana d’una
nova adaptació cinematogràfi-
ca de la novel·la, protagonit-
zada per Nicole Kidman i Da-
niel Craig. Finney (1911-1995)
va publicar La invasión de los
ladrones de cuerpos, reeditada
ara per Bibliópolis, l’any 1955.

NOVEL·LA

Els «lladres de cossos»
tornen a les llibreries




