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L’escenari, després de l’esfondrament de l’estructura del sostre. 

REUTERS

El grup de rock Radiohead va
cancel·lar ahir un concert a To-
ronto, al Canadà, després que una
estructura metàl·lica de l’escena-
ri es desplomés sobre el lloc on es-
tava fent proves l’equip de so, cau-
sant un mort i quatre ferits. 

Cap a les quatre de la tarda
(hora local) de dissabte, una hora
abans que obrissin les portes pel
concert, un alt sostre metàlic situ-
at sobre l’escenari es va despren-

dre i es va esfondrar sobre una de-
sena de persones. Un home d’uns
30 anys va morir allà mateix, i un
altre de 45 va ser transportat en es-
tat greu a l’hospital local, amb
una ferida al cap, mentre que dos
més que presentaven lesions lleus
van ser atesos al lloc dels fets, se-
gons la cadena local CBC. 

«La resta de persones, quan
van  sentir el soroll de l’escenari ca-
ient, van sortir corrents de l’àrea»,
va explicar l’agent de policia ca-

nadenc Tony Vella. 
Pel que fa a les causes de l’acci-

dent, el portaveu policial de To-
ronto Tim Burrows ha explicat
que els investigadors encara no sa-
ben què va provocar l’esfondra-
ment. 

Al seu compte oficial de Twitter,
Radiohead va informar de la can-
cel·lació del concert «per causes
imprevistes» i va advertir als fans
que no anessin fins al recinte on
s’havia de celebrar. 

TORONTO | REUTERS/EUROPA PRESS

Mort per l’esfondrament d’un escenari

L'artista  aragonès Javier Gracés
(Saragossa, 1959) ha guanyat el
Premi d'Escultura Fundació Vila
Casas 2012, dotat amb 15.000 eu-
ros, amb l'obra titulada Mare i fi-
lla. Aquesta peça artística s'incor-
porarà al fons de la col·lecció es-
cultòrica de la Fundació Vila Ca-
sas, que organitzarà una exposició
monogràfica de l'artista a la sala
temporal de l'edifici de Can Fra-
mis, a Barcelona.

De la seva banda, l'obra Inabi-
tata piaggia, de Gerard Ballester
(Sabadell, 1990), ha estat guardo-
nada amb un accèssit dotat amb
6.000 euros, segons que ha infor-
mat l'organització.

Les obres premiades amb
aquest guardó, que busca pro-
moure els nous creadors, passaran
a formar part de la col·lecció per-
manent d'escultura de la Fundació
Vila Casas, que presideix Antoni
Vila Casas. 

BARCELONA | EFE

L’escultor Javier
Gracés guanya el
Premi Fundació
Vila Casas 2012

L'Escola de Música del Gironès
va celebrar dissabte el concert de
final de curs a la sala simfònica de
l’Auditori de Girona, en el qual van
participar més de mil alumnes.  El
concert es va dividir en dues ses-
sions, una al migdia i l’altra a la tar-
da. Al matí es va representar la
Cantata del nen trapella i el  con-
cert de la tarda va consistir en la in-
terpretació d'un recull de peces
provinents de musicals a càrrec de
l’Escola de Guitarres del Gironès,
l’Escola de Cobla i Tradicional de
Gironès, la Jove Orquestra del Gi-
ronès, la Jove Coral del Gironès i l’a-
lumnat de 2n, 3r, 4t i Música per a
joves de llenguatge musical.
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L’Escola de Música
celebra un concert de
final de curs a Girona
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