
8 Divendres, 13 de desembre del 2013
N

EfemèrideLa dada¿Sabies que...

si s’eradiquessin les malalties cardíaques, el càncer i la diabetis, 
l’expectativa de vida de l’ésser humà seria de 99,2 anys?

800 són els llocs de treball que ha creat el grup Inditex a 
Espanya aquest any.

13 de desembre de 1540 
Pedro de Valdivia arriba a l’actual Santiago 
de Xile.

exposició

Els gravats dels segles XX-XXI de 
la col·lecció Gelonch Viladegut
Antoni Gelonch Viladegut (Llei·
da, 1956) prové del sector farma·
cèutic, però ara es dedica pràctica·
ment en exclusiva a l’art i a la seva 
col·lecció, que reuneix uns 750 
gravats des del segle XVI fins a 
l’actualitat. Una selecció dels gra·
vats del segle XX i XXI pengen de 
les parets de la Sala d’Exposicions 
del Govern. 

El col·leccionista es passejava 
ahir, abans de la inauguració de 
la mostra Un punt de vista, en·
tre els gravats. “Les col·leccions 
s’han de mostrar, per difondre 
la cultura.” El col·leccionista ha 
volgut aconseguir gravats dels 
noms més destacats però no·
més els compra si li produeixen  
“un xoc estètic”. “També he com·
prat molt per impuls”, admet, 
“però les peces m’han de dir algu·
na cosa”. 

De vegades també ha adquirit 
una obra per “omplir buits”, ja que 
la seva col·lecció recorre l’evolució 
de l’art i els diversos corrents estè·
tics. Hi ha un autor a qui va al dar·
rere: Jackson Pollock. “Una col·
lecció no s’acaba mai”, reconeix. 

El col·leccionista és un amant 
del gravat i totes les tècniques 
derivades (aiguafort, aiguatinta, 
burí, xilografia, serigrafia, litogra·
fia, etcètera). Però, ¿per què gra·
vat? “Perquè el gravat és la més 

democràtica de les belles arts, se 
n’obté peces seriades.” I confessa 
que un gravat és més assequible. A 
la seva col·lecció hi ha Rembrandt, 
Goya, Picasso, Van Dyck... de qui 
no podria disposar d’un oli però sí 
de gravats.

Del període d’art modern la 
col·lecció té gravats de, per exem·
ple, Warhol, Picasso, Miró, Henry 
Moore, Max Ernst i André Mas·
son, i d’art contemporani, expo·
nents de l’informalisme, com 
Josef Albers, James Rosenquist i 
Antoni Clavé; del pop, com Roy 
Lichtenstein, Victor Vasarely i 
Erró; del conceptalisme i l’estu·
di de l’espai, com Chillida, Joan 
Hernández Pijuan i José Pedro 

Croft, i representants de la nova 
figuració, com ara els artistes Ro·
berto Matta, Nancy Spero i Luis 
Gordillo.

La selecció per a l’exposició, 
comissariada per Josep Maria 
Ubach i Sebastià Petit, inclou 
també pintors com Joaquim Mir, 
Chagall, Dalí, Tàpies, Polke, Plen·
sa, Adami, Xavier Valls, Vasarely, 
Ràfols Casamada, Ramon Casas, 
Joan Ponç, Barceló, Léger, Anto·
nio Saura i un llarg etcètera d’ar·
tistes que formen un compendi 
excepcional dels últims cent anys 
de l’evolució de l’art. Fins al dia 30 
de gener.
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‘Mao’, de Warhol, i altres gravats de l’exposició.
  // T. M.

Tribunals

Jutjat un home per una 
estafa de 750.000 euros
El ministeri fiscal demana una 
pena de tres anys de presó, part 
condicional, 2.000 euros de 
multa i l’expulsió definitiva per a 
un home acusat d’haver·se apro·
piat 750.000 euros en el marc de 
l’actuació delictiva d’una banda 
organitzada, que va incloure, fins 
i tot, el segrest de l’acusat. La fis·
calia posa en relleu que l’acusat 
havia de saber que els diners que 
es van ingressar al seu compte 
eren de procedència il·lícita i que 
per tant ha de ser condemnat per 
estafa i va posar èmfasi en el fet 
que l’home va aportar una sèrie 
de documents, que han resultat 
ser falsos, per demostrar que vo·
lia retornar els diners als afectats. 

Per la seva banda, l’acusació 
particular remarca que l’home 
havia de conèixer la procedència 
il·lícita dels diners ja que, a ban·
da de rebre’ls al seu compte, per 
la qual cosa havia de percebre un 
10% del total, es va reunir a An·
dorra amb membres de la banda 
que l’havien d’acompanyar a re·
tirar la quantitat transferida. El 
que encara queda per recuperar 
és 265.000 euros. 

La defensa, a l’últim, va expo·
sar que l’home va ser estafat tam·
bé per aquesta banda i que no 
hi ha cap prova concloent que 
el seu client tingués res a veure 
amb la trama, com demostraria 

que no retirés tots els diners un 
cop els tenia al compte. Per això 
demana l’absolució.

Els querellants van explicar 
que unes persones s’hi havien 
posat en contacte perquè bus·
caven una propietat per fer una 
inversió i que un cop trobada 
s’havien posat d’acord sobre 
unes reformes, que la parella ha·
via de satisfer. Una vegada van 
fer la transferència es van adonar 
que havien estat estafats ja que 
el pagament havia de ser per a 
l’arquitecte i van veure que, en 
realitat, el nom al qual consta·
va l’operació era el del director 
d’una entitat del Pas de la Casa. 
Quan li van trucar, els va facilitar 
el nom del titular del compte i 
llavors ells el van cercar. L’home 
havia retirat diners sense que la 
banda se n’assabentés i quan ho 
van saber el van segrestar. 

D’altra banda, també va ser 
jutjat un exempleat d’una benzi·
nera que està acusat d’haver es·
tafat 1.012 euros a l’empresa. El 
ministeri fiscal sol·licita 18 me·
sos de presó condicional ja que 
considera que l’home realitzava 
un doble cobrament a alguns cli·
ents que pagaven amb targeta de 
crèdit, ja que feia servir la banda 
magnètica i després el TPV.
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andorra la vella

Crida a participar en els actes 
en favor de La Marató de TV3
El Comú d’Andorra la Vella va 
informar ahir de la seva adhesió 
als actes organitzats pel Comú de 
Sant Julià de Lòria en favor de La 
Marató de TV3, dedicada a les 
malalties neurodegeneratives, i 
va fer una crida als ciutadans per·
què participin activament en les 
diferents propostes diumenge a 
Naturlàndia. Així, la corporació 
de la capital col·laborarà estreta·
ment amb aquesta iniciativa, mit·
jançant el departament de Social, 
que farà  participar el col·lectiu de 
la gent gran de la parròquia en les 
activitats de lleure, els tallers, les 
ballades i les demostracions, que 
tindran lloc a Naturlàndia.

Per fer més evident el seu su·
port, la cònsol major, Rosa Ferrer, 
es desplaçarà a Naturlàndia, on 

acompanyarà la cònsol laurediana, 
Montserrat Gil.

D’altra banda, en el marc de la 
Fira de Santa Llúcia, instal·lada a la 
plaça Guillemó, diumenge a la una 
del migdia, durant l’actuació de 
l’Esbart Dansaire, els components 
del grup realitzaran un recapte de 
diners, que serà destinat íntegra·
ment a La Marató i serà lliurat al 
Comú de Sant Julià.

Al marge dels actes a Naturlàn·
dia, l’auditori Rocafort va acollir 
ahir una xerrada sobre les malalti·
es neurodegeneratives a càrrec de 
Xavier Crespo, metge de capçale·
ra, i Lluís Sàmper, president de la 
Federació Andorrana d’Associaci·
ons de Persones amb Discapacitat. 
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encaMp

Projectes del programa 
electoral, l’any vinent
Un any més, els padrins d’En·
camp es van reunir ahir a l’hotel 
Guillem per celebrar les festes 
amb un dinar de germanor. Se·
gons el cònsol major, Jordi Mas, 
aquest acte posa el punt final a 
les activitats que han estat fent 
els padrins durant l’any. Pel que 
fa a la gestió del Comú, va indi·
car que els darrers dos anys han 
estat “complicats” pel que fa a la 
gestió financera de la parròquia. 
Va afegir, però, que enguany 
s’han pogut capgirar els comp·
tes comunals i a partir del 2014 
podran afrontar alguns dels 
projectes que es van marcar al 
programa electoral. 

Uns 150 padrins van assistir 
al dinar de Nadal d’Encamp i  
van valorar el caliu i la possibi·

litat de retrobar·se amb aquells 
amb qui han compartit activi·
tats i sortides i de recordar els 
que ja no hi són.

Des d’Encamp, va dir el còn·
sol, es dóna una atenció espe·
cial a aquest col·lectiu perquè 
“han treballat i s’han sacrificat 
molt pel país i per la parròquia”.
Agències// Encamp
@mes_andorra 

Un moment del dinar, ahir.
  // T. M.

especTacle

Festival de 
Nadal artístic

L’Institut de Música, l’Es·
cola d’Art i l’Aula de Teatre i 
Dansa del Comú d’Andorra 
la Vella van oferir ahir cinc 
actuacions multidisciplinàri·
es per celebrar el Festival de 
Nadal. Alumnes i professors 
van compartir l’escenari del 
Centre de Congressos d’An·
dorra la Vella. Al final de l’es·
pectacle, les tres escoles artís·
tiques van oferir al públic un 
xou conjunt.
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El Festival de Nadal, ahir.
                                                     // T. M.




