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Paquito D’Rivera
funde jazz y clásica en
el Palau de la Música
∑ El músico cubano
actúa este sábado
junto a la Orquesta
Sinfónica del Vallés
DAVID MORÁN
BARCELONA

Explica Paquito D’Rivera que tiene el
corazón dividido entre el jazz y la música clásica, entre la libertad de la improvisación y el rigor férreo de la partitura. «Mi padre fue un saxofonista
clásico. Le encantaba el sonido de Stan
Getz, pero no tenía habilidad para improvisar. Él me iluminó el camino a seguir», relata. Quizá por eso el clarinetista y saxofonista cubano se muestra
especialmente entusiasmado ante el
proyecto que le llevará a compartir el
sábado el Palau de la Música con la Orquesta Sinfónica del Vallés (OSV) y
mezclar sobre el escenario jazz, clásica y milonga; partituras de George

Gershwin y Arturo Márquez con piezas inspiradas por Benny Goodman y
Ernesto Lecuona.
«Tengo predilección por el jazz porque me permite improvisar, pero me
encanta Stravinski. Y Mozart», subraya este músico que, pieza fundamental en el desarrollo del jazz latino, siempre se ha dejado querer por la música
clásica. «Celebré mis 50 años encima
de un escenario tocando a Brahms en
el Carnegie Hall», recuerda. En Barcelona, donde tendrá que competir en la
misma franja horaria que el MadridBarça, D’Rivera y la OSV se medirán
con la «Obertura cubana» y «Un americano en París» de Gershwin y con
«Conga del fuego», de Arturo Márquez.
Su regreso al Festival de Jazz de Barcelona diez años después de su última
actuación en el certamen servirá también para estrenar en Europa «The
Cape Cod Concerto», pieza que el saxofonista escribió por encargo para
conmemorar el 30 aniversario del Cape
Cod Music Festival y en la que se en-

EFE

Paquito D’Rivera, ayer en el Palau
trelazan los ecos de Benny Goodman
–«el mejor clarinetista de todos los
tiempos y uno de mis ídolos», apunta
D’Rivera-, la milonga, un movimiento
dedicado a Ernesto Lecuona y un último pasaje basado en la novela «Chiquita» de Antonio Orlando Rodríguez.
En este estreno, D’Rivera estará acompañado únicamente por el pianista
Pepe Rivero.
Anticastrista declarado, el músico
cubano sigue la actualidad de su país
desde todos los rincones del planeta
que visita y no cree que el deshielo de

las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos se esté notando demasiado. O
sí. «¡Ahora los Castro son más ricos!»,
exclama. «En realidad, eso no nos afecta demasiado. Quizá sea más fácil entrar en Estados Unidos y también hay
más músicos que pueden viajar a Cuba,
pero no ha mejorado el nivel de la vida
de la gente en nada», añade. Con todo,
D’Rivera no renuncia a seguir ondeando la bandera musical cubana mientras ultima nuevos proyectos como el
que le llevará a colaborar con el violinista chino Yo-Yo Ma.
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gnominia es la palabra que mejor define ~el ho
rror que nos rodea~,, segfin el cantautor Paco
Ib~ifiez, que lleva tiempo empezandosus recitales con el poema En tiempos de ignominia de Jos6
Agustln Goytisolo y que ayer volvi6 a hacerlo durante su actuaci6n en el Palau de laMtlsica Catalana de
Barcelona. Fue en el marco de lagiraVivencias, un
viaje atrav6s de las canciones que han marcado su
vida y su trayectoria art/stica y que comenz6hace
un afio coincidiendo con su 8o cumpleafios en uno
de los teatros m~isemblem~iticosde Paris, el Th~fitre
des Champs-I~lys6es. Las vlctimas de los sangrientos atentados de Paris estuvieron muy presentes
en el concierto porqueel artista e st~iunido por fuer
tes lazos sentimentales con Francia, en la que vivi6
durante su exilio, y porque Ib~ifiez, la voz de los
poetas, el artista comprometido, no e s aj eno a ningrin dolor ni a ninguna lucha.
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Todos somos conscientes de que la actual es di
ferente. Es elinicio de unaguerralarga, atlpica, de
dimensi6n desconocida hasta ahora. Es la guerra
del S. XXI, la guerra del fanatismo isl~imico contra
Europa, Occidente y los valores de una civilizaci6n
que ha creado la democracia. Una guerra con llde
res alejados del campode batalla. Una guerra psicol6gica, que pretende meternos el miedo en el
cuerpoyhacernos sentir m~svulnerables de lo que
somos. Un desafio hist6rico que implica aprender
a vivir baj o la amenazaterrorista, sin ceder a ella,
rechaz~ndola contundente pero racionalmente.
Es evidente que sin seguridad no hay libertad pero ~qui6n garantiza que siendo menoslibres estaremos m~s seguros?
E1 miedo paraliza, atrapa y no deja pensar con
normalidad. Por eso, es importante saber gestionar1o. Porque el p~nico colectivo configura un escenario muypeligroso que hay que intentar contro
lar, canalizary superar para evitar acciones espont~ineas en contra de nuestros principios. Mrls que
nunca, girar la espalda a nuestros valores seria elinicio de la huida frente a los que nos atacan.
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El tesorero de CDC
vuelve al cargo tras
21 días en prisión

ELPAÍS 25

ESPAÑA
Millet se llevó la
tele que compró
en la cárcel

JESÚS GARCÍA, Barcelona
El tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, tiene “todo el apoyo” del partido pese a su imputación
por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública, el caso 3%. La confianza en Viloca es tal que
CDC no solo le pagó la fianza (de 250.000 euros) para que abandonara la cárcel después de 21 días, sino que le ha permitido seguir
ejerciendo su cargo como responsable de finanzas.

El tesorero de CDC se ha unido a la reducida lista de imputados por delitos de corrupción que en Cataluña han
ingresado en prisión provisional, o sea, antes de ir a juicio.
Sus 21 días superan por muy
poco los 19 que permaneció,
por el mismo caso del 3%, el
empresario Jordi Sumarroca.
Y también los 13 días del expresidente del Palau de la
Música, Fèlix Millet.

busca de pruebas del pago de comisiones ilícitas al partido. “Aún
está cansado del paso por prisión,
pero ya va viniendo algunas horas. La confianza en él es total”,
explican fuentes del partido. Viloca está imputado en el caso 3%
por media docena de delitos que
incluyen soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso envió a
Viloca a prisión ante el riesgo de
que destruyese pruebas: en el primer registro de su despacho, los
agentes encontraron papeles en
una trituradora que han resultado ser relevantes para la investigación. El tesorero ha pasado 21
días en una celda ubicada en el
Departamento de Medidas de Seguridad de la cárcel de Quatre Ca-

Pese a que estuvieron menos
días entre rejas, Sumarroca y
Millet (a diferencia de Viloca)
compraron un televisor en el
economato para hacer más
llevadera su estancia. Se trata
de un aparato rudimentario,
sin carcasa en la parte posterior, que ronda los 150 euros.
Tras pagar los 600.000 euros
de fianza en agosto, Sumarroca optó por dejar la tele en la
cárcel para que la disfruten
otros reclusos: es una “ley no
escrita” con la que se granjeó
la simpatía de los presos.
Millet, en cambio, se saltó esa
tradición. Al salir, decidió
llevársela a casa. Millet y su
mano derecha en el Palau,
Jordi Montull, dijeron a la
salida de prisión que su estancia había sido “muy triste”.

La Audiencia de Tarragona dejó
hace una semana en libertad bajo
fianza a Viloca, pero le obligó a
comparecer semanalmente ante
el juez. El lunes acudió a la cita
por primera vez. El tesorero, de
66 años, llegó a la Ciudad de la
Justicia de Barcelona acompañado por su abogado, Javier Melero.
Viloca expresó preocupación respecto al vínculo que debe mantener a partir de ahora con el partido, consciente de que “todos los
focos” están puestos sobre él.
El caso es que, en estos primeros días en libertad, Viloca ya se
ha dejado ver por la sede central
de Convergència, en la calle
Córcega de Barcelona. Y ha vuelto
a ocupar su despacho de tesorero,
el mismo que ha sido registrado
dos veces por la Guardia Civil en
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Viloca, a su salida de la cárcel el pasado día 11. / MASSIMILIANO MINOCRI

mins. Es un área para personas
que precisan protección especial.
Suelen ocuparla empresarios y
cargos públicos condenados por
delitos de corrupción, además de
policías y otros funcionarios.
Su estancia en la prisión ha sido “tranquila”, sin sobresaltos. Viloca, según fuentes penitenciarias, ha quedado sorprendido por
el alto grado de “compañerismo”

entre los presos. Los últimos días,
sufrió un proceso gripal. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a su
puesta en libertad ante el temor
de que destruya nuevas pruebas.
Los investigadores creen que Viloca fue solo un “instrumento” al
servicio de altos responsables del
partido. Estos orquestaron, según
esa tesis, el pago de comisiones a
través de las fundaciones de CDC.
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» EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
ESTUDIARÁ ABRIR PISCINAS PÚBLICAS AL NUDISMO. La única de las 50
instalaciones donde está permitido ir sin
ropa es la Bernat Picornell, en Montjuïc,
con 20 nudistas de media al año.
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El tesorero de CDC vuelve a su cargo
tras pasar tres semanas en prisión
JESÚS GARCÍA, Barcelona
El tesorero de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC), Andreu Viloca, mantiene
“toda la confianza” del partido pese a su
imputación por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de
La Audiencia de Tarragona dejó
hace una semana en libertad bajo fianza a Viloca, pero le obligó
a comparecer semanalmente ante el juez. El lunes, acudió a la
cita por primera vez. El tesorero, de 66 años, llegó a la Ciudad
de la Justicia de Barcelona
acompañado por su abogado, el
penalista Javier Melero. Viloca
expresó preocupación respecto
al vínculo que debe mantener a
partir de ahora con el partido,
consciente de que “todos los focos” están puestos sobre él.
El caso es que, en estos primeros días de libertad recobrada,
Viloca ya se ha dejado ver por la
sede central de Convergència,
en la calle de Còrsega de Barcelona. Y ha vuelto a ocupar su despacho de tesorero, el mismo que
ha sido registrado dos veces por
la Guardia Civil en busca de
pruebas del pago de comisiones
ilícitas al partido. “Aún está cansado del paso por prisión, pero
ya va viniendo algunas horas. La
confianza en él es total”, explican fuentes del partido.
Viloca está imputado en el caso 3% por media docena de delitos que incluyen cohecho, prevaricación, financiación ilegal de
partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios
en concursos públicos y blanqueo de capitales. Junto a él fueron arrestados, el pasado 21 de
octubre, Josep Rosell —número
dos de Infraestructures.cat, la
mayor licitadora de obra pública de la Generalitat— y una docena de empresarios.

obra pública. La confianza en Viloca es tal
que CDC no solo le pagó la fianza (de 250.000
euros) para que abandonara la cárcel después de 21 días entre rejas, sino que le ha
permitido seguir ejerciendo su cargo como
responsable de finanzas. Viloca, que ya se ha

dejado ver por la sede central del partido
para retomar sus tareas y ocupar de nuevo
su despacho, permaneció ingresado en un
módulo especial de la cárcel de Quatre Camins destinado a condenados por corrupción y a funcionarios policiales.

Millet se llevó a casa la tele
que compró en el economato
El tesorero de CDC se ha
unido a la reducida lista de
imputados por delitos de
corrupción que han ingresado
en prisión provisional, o sea
antes de ir a juicio. Sus 21 días
superan por muy poco los 19
que estuvo entre rejas, también por el caso 3%, el empresario Jordi Sumarroca. Y,
también, los 13 días del expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, que no ingresó por el saqueo de la institución musical, sino por las
irregularidades en el hotel del
Palau de la Música (caso por

el que ya ha sido condenado).
Pese a haber permanecido
más días en prisión, Viloca ha
prescindido de televisor. Millet y Sumarroca, en cambio,
compraron uno de esos aparatos en el economato de la
cárcel para hacer más llevadera la estancia. Se trata de una
tele rudimentaria, especial
para las celdas —sin carcasa
en la parte posterior, para
evitar que los presos puedan
esconder objetos— que cuesta
unos 150 euros. Sumarroca
encargó el televisor, pero aún

no lo tenía en su poder cuando, el pasado agosto, pagó la
fianza de 600.000 euros y
abandonó la cárcel. El empresario renunció al dinero y
optó por dejar el aparato allí,
para disfrute de los reclusos.
Se trata de una “ley no escrita” del mundo carcelario que
Sumarroca respetó. Y se granjeó, de paso, las simpatías de
sus compañeros.
Millet obvió esa tradición.
También había comprado la
tele pero, llegado el momento
de salir en libertad, prefirió
llevársela a casa. Millet y su
mano derecha en el Palau,
Jordi Montull, dijeron a la
salida de Sant Esteve Sesrovires que su estancia allí dentro
había sido “muy triste”.

rias, ha quedado sorprendido
por el alto grado de “compañerismo” entre los presos. Los últimos días, sufrió un proceso gripal.

Un año de papeles
La Fiscalía Anticorrupción se
opuso a su puesta en libertad
por temor a que destruya más
pruebas. Los investigadores consideran que Viloca fue solo un
“instrumento” al servicio de altos responsables del partido. Éstos orquestaron, según su tesis,
el pago de comisiones a través
de las fundaciones de CDC. Pese
a dejarle en libertad, la Audiencia de Tarragona impuso a Viloca una fianza de 250.000 euros
por su “elevada capacidad económica” y porque se ignora el “rendimiento” que obtuvo con la
“presunta actividad ilícita”.
En la vista para decidir sobre
la situación de Viloca, el fiscal
argumentó que el tesorero podría “comprometer” nuevas “diligencias”. Y agregó que la Guardia Civil está analizando ahora
la ingente documentación incautada en los registros de las sedes
de Convergència, de Infraestructures.cat y de diversas empresas. El análisis de esos papeles,
apuntó, “puede durar un año”,
con lo que se prevé una instrucción compleja. El caso 3% sigue
bajo secreto de sumario.

Estancia “tranquila”
El juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso envió a
Viloca a prisión ante el riesgo de
que destruyese pruebas: en el
primer registro de su despacho,
los agentes encontraron papeles
en una trituradora que han resultado ser relevantes para la investigación. El tesorero ha pasado 21 días en una celda ubicada
en el Departamento de Medidas
de Seguridad de la cárcel de Quatre Camins. Es un área para personas que precisan protección
especial. Suelen ocuparla empresarios y cargos públicos condenados por delitos de corrupción,
además de policías y otros funcionarios.
Su estancia en la prisión ha
sido “tranquila”, sin sobresaltos.
Viloca, según fuentes penitencia-

La Generalitat ultima el metro al aeropuerto
Las obras de la línea 9 del metro en el tramo
entre Diagonal y el aeropuerto de El Prat continúan sin pausa con el objetivo de que puedan estar listas en febrero, a tiempo para poder servir al Mobile World Congress que se
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celebrará en L'Hospitalet de Llobregat. Ayer,
algunos de los asistentes al Smart City Expo
World Congress pudieron ver el que será uno
de los accesos a la estación Europa/Fira, en el
mismo vestíbulo de acceso de la estación de

ALBERT GARCIA

Ferrocarrils de la Generalitat. La rotulación,
“provisional”, hacía referencia a la conexión
Can Zam-Aeroport, la totalidad de la línea 9,
pese a que su finalización no tiene fecha. En
las vías siguen las pruebas de trenes.

flamenc. Al costat del ballarí hongarès Zoltan Vakulya, Quesada
utilitza el cos i la veu per preguntar-se: què és el flamenc? Perquè
és això el que interessa a aquest
ballarí català, format a Brussel·les. (Sala Hiroshima. Diumenge 1719h,Noviembre,
12 euros) 2015
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Lorenzo Echegaray, un dels amos
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per compartir
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part alta1504000
de Barcelona. Echegaray vol obrir un forat en un barri
ESPECIAL
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de restaurants
de menús i ofertes per a executius de pas. “Un

lloc on trobar-se i també prendre
copes”, diu. El Zorrito Bar és un
restaurant “poc seriós”, però amb
cuina i horaris com a tal. No falta
el vermut de moda i la decoració

Un pianista serè i lúcid
en lloc d’aquest plat fort, tan habitual en els recitals, Zacharias ens
proposa un menú molt variat, integrat ni més ni menys que per 16
peces, perfectes, profundes i intenses que exciten la fantasia de
l’intèrpret i del públic.
Li agrada mantenir llaços amb
les orquestres que dirigeix regularment, com les Simfòniques de
Boston i Gothenburg i, molt especialment, l’Orquestra de Cambra
de Lausana, de la qual va ser di-

Javier Pérez Senz

P

oc amic del virtuosisme
d’exhibició que guia els passos de molts divos del teclat, Christian Zacharias és un pianista serè i lúcid que, des del coneixement profund de les partitures, deixa volar un instint musical
que fuig de la rutina. Qui ha escoltat alguna vegada les seves interpretacions de les peces de Domenico Scarlatti ha caigut rendit davant l’elegància i el toc de distinció d’aquest cotitzat pianista i
director d’orquestra, nascut a
Jampshedpur (Índia), el 1950,
que, en plena maduresa, torna al
Palau de la Música després d’anys
d’absència per oferir, dilluns vinent, un dels recitals més atractius de Palau 100.
Torna Zacharias al temple modernista, i ha triat per obrir el programa, precisament, cinc sonates
de Scarlatti, aquest músic imaginatiu i sempre inspirat que va viure èpoques de glòria a Madrid, on
va morir el 1757 deixant un monumental llegat de més de 550 sonates que, des dels temps de Vladimir Horowitz, fascinen els grans
pianistes. Ho és Zacharias, que
sap tocar-lo amb una transparència i vitalitat irresistibles.
Coneix bé la música espanyola Zacharias, que fa dècades que
actua regularment a les principals sales del país. En la seva
relació artística amb l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), destaca
la seva fructífera etapa com a di-

Zacharias torna dilluns
al Palau de la Música
amb un programa
seductor i variat

Christian Zacharias actuarà dilluns al Palau.

rector artístic entre 2000 i 2013;
en aquesta llarga etapa ha enregistrat amb el conjunt suís els concerts per a piano de Mozart, Beethoven, Chopin i Schumann. En
els últims anys, dedica també molta atenció a l’òpera, i en el seu
repertori líric, al costat del seu venerat Mozart, figuren Offenbach i
Nicolai. Molt interessat en el cinema musical, ha participat en diverses pel·lícules, entre elles Domenico Scarlatti a Sevilla i Robert
Schumann. Parla el poeta (INA, París) i De B, amb Beethoven, a Z,
amb Zacharias (RTS, Suïssa).

rector del Festival Mozart, en la
qual va brindar superbes interpretacions de Mozart, Haydn i
Beethoven. També és artista habitual, des de fa més de dues dècades, del cicle de Grans Intèrprets
que la revista de música Scherzo
organitza a Madrid i al qual, després de la seva actuació al Palau,
tornarà dimarts vinent a l’Auditori Nacional.
Tot el programa està construït
sobre llaços i afinitats musicals

que mostren una versatilitat estilística sorprenent, bé sigui amb la
febre romàntica dels dos primers
Scherzi i les quatre Masurques de
Frederic Chopin que ha seleccionat per al seu retrobament amb
el públic del cicle Palau 100. Ha
preparat un programa amb personalitat que, a més, marca distàncies amb les fórmules més trillades, ja que no apareix cap partitura de les quals es consideren
“grans” per les seves dimensions;

(Els germans Tonetti). Euskal
Etxea. 20 h (10 euros).

són alguns dels instruments
que fa servir la banda de
Campello per lliurar les cançons
de Camina. Barts. 21 h (20
euros).

Kurt Vile & Violators.
Excomponent de War On Drugs,
Kurt ja té sis discos en solitari.
Ara Wakin On A Pretty Daze. Apolo. 21 h (26 euros).

Alela Diane. Folk delicat presentat de manera austera amb dues
guitarres i la veu de la
nord-americana Alela. Liceu.
Foyer. 21.30 h (22 euros).

Dimarts 24
Madonna. La reina del pop torna a Barcelona amb i el seu darrer disc, Rebel Heart. Palau Sant
Jordi. 21 (de 75 a 320 euros).

Diumenge 22
Built To Spill. Supervivents de
l’indie rock dels noranta, editen
el seu vuitè disc, Untethered

Dimecres 25
Neneh Cherry. Amb el grup Rockectnumbernine, l’artista presenta un espectacle amb múltiples

CHRISTIAN ZACHARIAS
23 de novembre. Palau (20.30 h)

Concerts
Dijous 19
Agustí Fernández i Lucía Martinez. Ell pianista, ella bateria,
tots dos Desalambrado, que
estrenen a Barcelona. Jamboree.
20 i 22 h (15 euros).
Martirio i The Original Jazz
Orchestra. Dins el cicle Connexions, Martirio vira el seu
repertori cap al jazz. Trencant
esquemes. Apolo. 21 h
(14 euros).
Divendres 20
Jabier Muguruza. El cantautor
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The Zombies. Veterans del pop
rock anglès, amb barreja de jazz i
rhythm and blues, reunificats al
2003 amb 30 anys de carrera.
Bikini. 21 h (27 euros).
Za! El duo presenta nou disc, Loloísmo, però ho fa amb un
cartell on hi seran Joan
Colomo, L’Hereu Escampa i No
More Lies. 20.30 h (10 euros).
Dissabte 21

te
no

Jo
w

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 40

O.J.D.: 23625

TARIFA: 4515 €

E.G.M.: 133000

ÁREA: 708 CM² - 66%

SECCIÓN: CULTURA

|

19 Noviembre, 201540 Cultura i Espectacles

|

DIJO

———————————————————————————————————————————

Mirador

———————————————————————————————————————————

Ribesaltes
lloc de me

V

El clarinetista Paquito D’Rivera, ahir al Palau de la Música, on dissabte oferirà un concert amb l’OSV ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

El músic cubà s’alia amb l’Orquestra Simfònica del
Vallès per a un recital amb obra pròpia i de Gershwin

Les passions de
Paquito D’Rivera
Guillem Vidal
BARCELONA

Amb el seu bon humor habitual, el clarinetista i saxofonista cubà Paquito
D’Rivera va presentar ahir
l’aventura que, aquest dissabte, compartirà amb
l’Orquestra Simfònica del
Vallès (OSV) al Palau de la
Música. “No la coneixia,
però la primera experiència m’ha deixat molt feliç”,
deia D’Rivera de l’orquestra tan bon punt va haverhi acabat d’assajar.
En el concert, inscrit
tant en el 47è Voll-Damm
Festival Internacional de
Jazz de Barcelona com en
la temporada Simfònics
al Palau, D’Rivera i l’OSV
interpretaran dues composicions de Gershwin
–Obertura cubana i Un
americà a París–, una
d’Arturo Márquez –Conga del fuego– i una quarta
del mateix D’Rivera: Cape
Cod concert, escrita l’any
2009 per encàrrec d’un
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festival nord-americà i
mai fins ara interpretada a
Europa. “És un resum, el
concert, de les passions de
Paquito D’Rivera”, va dir
Joan Anton Cararach, director artístic d’un Festival de Jazz de Barcelona
que el músic cubà no visitava des del 2005.

Estructurat en quatre
moviments, Cape Cod
concert inclou homenatges a un dels “ídols” de
D’Rivera, el rei del swing
Benny Goodman (de qui,
l’any 2009, en el moment
d’escriure l’obra, es commemorava el centenari);
a la milonga argentina

El debut, avui, de McLorin Salvant
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Immers, aquests dies, en el
pic de màxima intensitat, el
Festival de Jazz de Barcelona presenta avui al Barts (21
h) una de les presumibles exquisideses de la 47a edició:
Cécile McLorin Salvant, una
de les grans veus jazzístiques del moment. Acompanyada per Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrabaix)
i Lawrence Leathers (bateria), la cantant nord-americana –encara que amb un
peu, sempre, a París– presenta For one to love, un tercer disc amb composicions

de Hammerstein i Rodgers,
Bacharach i David, i Bernstein
i Sondheim, així com diversos
temes propis, que té com a
missió igualar els elogis rebuts fa dos anys amb WomanChild, que va ser nominat
als Grammy en la categoria
de millor treball de jazz vocal.
Chucho Valdés és –d’altra
banda– l’altre gran protagonista de la setmana. El pianista, padrí del festival des del
2014, actuarà demà a Sant
Cugat, dissabte a Barcelona
amb Txarango i diumenge a
l’Hospitalet de Llobregat.

(“el bandoneó és l’instrument més expressiu que
hi ha”) i a la vedet cubana
Chiquita Facenda, que tot
i fer només 66 centímetres
va triomfar en el Nova
York de principis del segle
passat i va tenir, segons
D’Rivera, “una vida amorosa extraordinària”. L’obra
es completa amb improvisacions sobre composicions d’Ernesto Lecuona.
“La possibilitat d’improvisar és el que em va fer optar pel jazz”, va explicar
ahir Paquito D’Rivera,
sempre amb un peu en el
món de la clàssica.
El concert, amb direcció del també clarinetista
Vicent Alberola i la participació del pianista cubà
Pepe Rivero, és la tercera
col·laboració consecutiva –sempre amb obres
d’estrena– de l’OSV amb
el Festival de Jazz, després d’aliances amb el
pianista cubà Alfredo Rodríguez i la gaitera gallega Cristina Pato. ■

am arribar a Ribesaltes un m
primer de mes estiuenc de n
saltes, però hauria de concre
que, recentment inaugurat, s’enfon
tat dels barracons en runes en els q
1940 fins pràcticament els nostres
una part tan significativa com ama
període: la història dels desplaçats
dels exclosos per règims diversos i
controlats en camps com el de Rib
El camp, d’una extensió enorme
també s’anomena camp Joffre en h
nascut en aquest poble del Rossell
un heroi francès de la I Guerra Mun
l’avanç de les tropes alemanyes a la
camp Joffre va ser un lloc de pràcti
trenta fins que, reduït l’exèrcit franc
aliat amb el III Reich, va convertir-lo
liol de 1940, en un camp de concen
els seus enemics o els considerats
nistes, socialistes i anarquistes; els
sos com aquells que, des de l’Europ
bat a França fugint del nazisme per
ment i, després del seu pas per Rib
a Auschwitz; els gitanos, tota mena de métèques i nòEl M
mades; els republicans espanyols que, havent passat
ex
per altres camps de refudiv
giats esdevinguts de concentració al sud de l’Estat
ciu
francès, encara no havien
trobat un lloc d’acollida o de tre
destinació després de la re- co
tirada, que també van fer
brigadistes internacionals,
alguns dels quals també van anar a
milers d’estrangers que, provinents
d’Europa, rodaven sense recursos
També s’ha de dir que, després d
França i de la fi de la II Guerra Mund
saltes hi van ser internats col·labor
i del règim de Vichy. I que, passat u
nar els desertors de la guerra d’Ind
amb les colònies abans que, un cop
d’Algèria, l’Estat francès hi va reclo
els algerians àrabs o berbers que h
per lluitar contra la independència
sos instrumentalitzats per l’Estat fr
deixar de ser útils, van ser amagat
El camp de concentració de Ribe
cialment l’any 1966, però no és sob
fins l’any 2007, va ser un “centre de
va”, que, essent l’equivalent dels CIE
doncs, per tancar i controlar “immi
una qüestió tan viva, i potser per ai
ment no es fa present en el Memor
va inaugurar el 16 d’octubre en un c
que fa a les polítiques de memòria
trumentalització. El Memorial és un
auster de 220 metres de llarg que,
es fa pràcticament invisible; tanma
és, com va afirmar el controvertit V
episodis obscurs de la història, que
l’Estat francès: només cal tenir pre
l’Estat espanyol. Però la memòria d
pleta si no s’arriba fins al present e
En tot cas, si el Memorial de Ribe
què diversos ciutadans han treballa
La primera pedra va posar-se el dia
tar d’una bossa d’escombraries els
dels jueus internats al camp de Rib
Joël Mettay, ho va difondre.
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Lluís Núñez quan només havia complert 37 dies dels 2
ban de LLEIDA
tabac i pertinença a banda criminal. Els jutges
anys i 2 mesos de presó a què estava condemnat per
de vigilància no vigilen presos, sinó una Generalitat
suborn a inspectors d’Hisenda. I ja ho tinc clar desmolt generosa amb els delinqüents de corbata.

L’Any Granados arribarà a
Barcelona, París i Nova York
a S’allargarà tot el 2016, centenari de la seva mort, i fins al 2017, quan es compliran 150 anys del
seu naixement a Lleida a S’estrenarà ‘El follet’ i la simfònica Julià Carbonell produirà les ‘Goyescas’
A. Sàez
LLEIDA

Enric Granados va néixer
al número 1 del carrer Tallada de Lleida i mai no hi
va perdre el vincle. Ja era
una celebritat a París
quan ell i el Nano, com
sempre va referir-se al seu
bon amic i paisà Ricard Viñes, es reservaven el mes
de maig per tornar a casa i
oferir un concert al teatre
modernista dels Camps
Elisis durant la festa major. El 24 de març de l’any
1916, quan tornava d’estrenar l’òpera Goyescas
al Metropolitan de Nova
York, un torpede alemany
va partir per la meitat el
vaixell en què viatjava i va
morir ofegat al canal de la
Mànega. L’any que ve farà
cent anys del dramàtic final del pianista i compositor i la Paeria ho commemorarà decretant l’Any
Granados que, en realitat,
seran dos anys.
“S’allargarà tot el 2016,
centenari de la seva mort,
i tot el 2017, quan es compliran 150 anys del seu
naixement”, va explicar
ahir l’alcalde de Lleida, Àngel Ros. La Paeria va celebrar ahir la reunió de la co-

Reunió de la comissió de l’Any Granados. A l’esquerra de l’alcalde, Isabel Granados, néta del compositor ■ PAERIA

missió organitzadora de
l’Any Granados que, com a
tret de sortida de l’efemèride, ha programat pel gener un recital de piano en
què s’interpretaran les
Goyescas i que anirà a càrrec de José Menor, intèrpret guanyador del concurs Ricard Viñes. Serà
només el punt de partida.
Es faran actes a Lleida,
Barcelona, París i Nova

York, les ciutats que van
ser determinants en la biografia del compositor. Per
l’alcalde, la internacionalització de la figura d’Enric
Granados és molt important, tot i assegurar que
“se’l coneix més a fora que
al seu propi país”.
La néta del músic, Isabel Granados, i un besnét,
Jordi Granados, també
van participar en la troba-

da, en què es va avançar
que l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell produirà
les Goyescas coincidint
amb l’Any Granados i que
s’estrenarà l’obra El follet,
una peça molt desconeguda del compositor que forma part del repertori del
Teatre Líric Català. L’Orquestra Simfònica de Cadaqués i el Cor de Cambra
de l’Auditori seran els en-

carregats de fer reviure
aquesta obra, que a més
serà enregistrada, segons
va explicar Puri Terrado,
gerent de l’Auditori.
Any Gosé
El 2016 també serà l’Any
Gosé. La commemoració
del centenari del pintor de
la Belle Époque s’iniciarà
el dia 10 de desembre vinent, amb la inauguració

d’una exposició que han
coproduït el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el
Museu Morera de Lleida i
que s’estrenarà a Barcelona. “Estem treballant perquè la cultura lleidatana
i la cultura catalana siguin conegudes arreu del
món”, va destacar ahir Àngel Ros. Una projecció internacional a la qual també contribueix el Concurs
Internacional de Piano Ricard Viñes, segons va destacar. “Només cal veure les
nacionalitats dels participants”, va afegir-hi fent referència al fet que molts
dels intèrprets són de procedència asiàtica. A més,
aquest guardó col·labora
amb el Centre Chopin de
Szafarnia (Polònia).
La programació de
l’Any Granados presentarà la música del compositor lleidatà en forma de
concerts, recitals de piano, òpera, música de cambra i cant. Per coordinar
tots els actes, s’ha nomenat comissari el musicòleg
i periodista Pep Gorgori.
Cal recordar que la Generalitat també ha declarat
el 2016 com a Any Granados. De fet, tot i que l’organització va a càrrec de la regidoria de Cultura, hi col·laboren la Generalitat, el Liceu, la Biblioteca Nacional
de Catalunya, l’Esmuc, el
Palau de la Música Catalana-Orfeó, el Museu de la
Música de Barcelona, la
Fundació Pau Casals, el
Conservatori de Cervera, el
Festival Pasqua de Cervera, l’Orquestra Julià Carbonell, L’Intèrpret, l’Orfeó
Lleidatà i l’Acadèmia Marshall, entre d’altres. ■

“Em pregunten si vaig rodar al
Brasil les escenes d’Aitona”
A. Sàez
AITONA

El periodista, escriptor i director de cinema Carles
Porta va explicar ahir a Aitona que hi ha espectadors
de fora de Lleida que es
pensen que les escenes de
presseguers florits que
apareixen en la pel·lícula
Segon origen i que han es-

tat rodades íntegrament
en aquest municipi del
Baix Segre les va rodar al
Brasil. “«Això és Aitona!»,
els dic jo.” Així ho va explicar ahir a l’ajuntament en
el marc d’una conferència
sobre emprenedoria que
va servir perquè l’alcaldessa, Rosa Pujol, presentés la
Ruta de la Flor del Segon
Origen. Es tracta d’una
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proposta turística per recórrer durant el mes de
març, quan els arbres estan en plena floració, els
llocs que apareixen en la
pel·lícula. I és que les aparicions dels presseguers
d’Aitona se succeeixen en
diferents moments del
llargmetratge –incloent-hi
l’escena final– i han donat
un nou impuls al projecte

pioner de Fruiturisme que
promou
l’Ajuntament.
Carles Porta va aplaudir la
iniciativa que ell mateix ha
inspirat amb l’adaptació cinematogràfica de la novella de Manuel de Pedrolo
Mecanoscrit del segon origen. Per trobar finançament per al film, segons va
explicar, va haver d’encomanar la seva il·lusió. ■

Carles Porta, al costat de l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va
trobar molt encertat el projecte Fruiturisme ■ AJ. D’AITONA
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El cas Millet, encara

AS Millet: tan sols el fet d’esmentarlo revol
ta la majoria dels catalans. Perquè són majo
ria els que es resisteixen a acceptar que un
cas com aquest, que va causar escàndol i
alarma socials quan va sortir a la llum el 2009, ja fa
gairebé sis anys i mig, continuï impune i, encara, sense
data fixada per al judici.
En la nostra edició d’avui informem de les últimes
novetats sobre aquest afer, també conegut com a cas
Palau. En concret, les referides a l’escrit de la defensa
de Fèlix Millet, en què diu que no reconeix les transfe
rències a Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) que presumptament s’haurien efectuat des de la
Fundació Orfeó CatalàPalau de la Música, el patronat
de la qual presidia. Però en l’escrit esmentat també in
dica que es reserva el dret de donar altres explicacions
en el judici, i es permet anunciar que a ell no se li ha de
reclamar cap mena de comissió, atès que no n’hauria
cobrat.
L’escorcoll del Palau de la Música, que els Mossos
d’Esquadra van dur a terme el 23 de juliol del 2009, va
causar sorpresa i commoció. Aquesta institució desta
cava en la societat catalana com un dels principals es
tendards culturals. I els Millet eren una família que hi
estava estretament associada, des que el 1891 Lluís Mi
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llet va fundar amb Amadeu Vives l’Orfeó Català. Per
tant, quan va transcendir que, presumptament, i a
través de la seva fundació, s’haurien estat rebent
comissions d’una constructora que després engrossien
les arques de CDC, i a canvi de les quals s’obtenien con
tractes públics, la sensació va ser que una institució es
timada per tots havia estat sotmesa a reiterats i il∙lícits
manejos i, per tant, embrutada.
Per desgràcia, totes les societats inclouen en el seu si
persones corruptes i acullen conductes il∙legals. Per
fortuna, aquestes mateixes societats s’han dotat de lleis
i sistemes judicials per jutjar, penar i reparar els delic
tes i els seus efectes. És per això que produeix neguit, i
és descoratjador, el fet que un cas tan dolorós per a
la societat catalana encara estigui pendent de judici
després de tant de temps.
Es pot atribuir aquest retard, en part, al sistema judi
cial espanyol, que és molt garantista. En part, al fet que
els diferents agents implicats en el cas han interposat
nombrosos recursos. Però, tot i això, continua sent
molt descoratjador que aquest cas, en què els princi
pals implicats ja han confessat la culpabilitat, no estigui
encara resolt. És descoratjador i, a més, suscita tota
mena de suspicàcies i desacredita les institucions que
s’hi relacionen. Fins quan?
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Moishan Gaspar

PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ GASPAR
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Gaspar és l’impul
v Moishan
sor de la Fundació Gaspar,

d era donar fills que s’afegissin a la causa i morissin
Bin Laden havia dit que conqueriria Europa amb el
les dones, que es convertien en simples reproduc
erroristes, i els privava de participar en atemptats.
manera, el mateix novembre del 2005, Muriel
e, una belga de 38 anys convertida a l’islam, va fer
el seu cinturó d’explosius davant un comboi de
dels Estats Units al sud de Bagdad. No hi va haver
mes que ella, encara que un soldat va resultar ferit.
reu dones no només perquè formin famílies al seu
sinó perquè puguin participar en el seu combat
ccident. S’especula amb la formació d’una brigada
, i així passaria a guanyar protagonisme en la guerra
nfidel. Ja no
que els ventres de
els donin la victòria,
empunyin les armes
eguirla.

un nou centre artístic que avui
obre les portes al Palau dels
Cervelló, al costat
del Museu Picasso.
Vol acostar l’escena
contemporània in
ternacional a Barce
lona. PÀGINA 41

Juan Carlos Navarro

JUGADOR DEL BARCELONA LASSA

(35) ha arribat a la
v Navarro
xifra de 1.000 partits amb

el Barcelona de bàsquet. L’escor
ta català és un exemple d’alta fi
delitat en un esport
on cada vegada es
canvia més d’equip.
Ha aconseguit un
total de 32 títols en
el club. PÀGINA 59

Fèlix Millet

EXPRESIDENT DEL PALAU

CULTURA

Frustració i supèrbia

menjarà
valho?

de la crisi, el restau
sa Leopoldo ha abai
nitivament la persia
endut el record dels
es tertúlies que s’hi
n, i que va fer famo
uel Vázquez Mon
assidu d’un local on
dar diverses vegades
etectiu Pepe
o.

eu d’amagar
ritat

expa
l’actor
Sheen
en de
arlo
de
que té
es de fa
nys.

La biografia novel∙lada Karen
Blixen, de Dominique de Saint
Pern, presenta l’autora d’una
forma molt diferent de la que es
trasllueix de la seva cèlebre
obra Memòries d’Àfrica: de
tornada a Dinamarca el 1931, la
baronessa esdevé un ésser des
pòtic que creu que pot dominar
tots els que l’envolten. PÀGINA 40
ESPORTS

Il∙lusions recuperades

Rafael Nadal es revenja de la
forta derrota de fa set mesos a
Madrid i a Londres passa per
sobre d’Andy Murray (64 i
61 en una hora i mitja) a la
Copa de Mestres, l’únic gran
torneig que falta en el seu pal
marès. PÀGINA 58
ECONOMIA

Supervisor i previsor

Per si mai ha d’acudir a resca
tarles, el Banc d’Espanya ha
redactat per primera vegada
els plans de resolució de Caixa
Bank, Santander i BBVA, les
tres entitats que es catalogaran
com a sistèmiques al mercat
nacional. PÀGINA 62

PENSEM QUE...

Identitats masculines
PALAU DEdeLA
MUSICA
a incorporació
la dona
a totsCATALANA
els àmbits socials i

pirueta del presumpte
v Nova
saquejador del Palau de la

Música Fèlix Millet, que no reco
neix haver intervingut en el paga
ment de comissions a
Convergència
per
mitjà del Palau, però
esreservalapossibili
tat d’explicarho el
dia del judici. PÀG. 22

Juan José Hidalgo
PRESIDENT D’AIR EUROPA

va declarar com a im
v Ahir
putat davant l’Audiència

Nacional per un presumpte frau
en els bitllets de residents a les
Balears, Canàries,
Ceuta i Melilla, a qui
cobrava tarifes més
barates de les que
després comunica
va a Foment. PÀG. 66

Masashi Muromachi

CONSELLER DELEGAT DE TOSHIBA

que dirigeix està
v aL’empresa
punt de rebre una multa
d’uns 7.000 milions de iens (equi
valents a 53 milions d’euros) im
posada per les auto
ritats nipones per
haver manipulat de
manera sistemàtica
els seus comptes.
PÀGINA 66
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Millet es reserva explicar els pagaments
a CDC en el judici pel cas Palau
L’expresident de l’entitat acceptaria una condemna d’un any i nou mesos
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

Fèlix Millet no reconeix haver
intervingut en el pagament de
comissions a Convergència De
mocràtica de Catalunya (CDC)
per mitjà del Palau, però es re
serva la possibilitat d’explicar
ho el dia del judici. En qualsevol
cas, assenyala que, en cas de ser
cert, les quantitats defraudades
per aquest concepte no se li han
d’imputar a ell, perquè si va ser
intermediari no se les va quedar.
Així consta en l’escrit de de
fensa, presentat al jutjat d’ins
trucció número 30 de Barcelona.
En l’escrit, el seu lletrat, Abra
ham Castro, només reconeix que
va distreure fons del Palau de la
Música en benefici propi, i valora
que la pena que se li ha d’imposar
és d’un any, nou mesos i un dia.
L’escrit d’acusació presentat al
seu dia pel fiscal anticorrupció
Emilio SánchezUlled, és diame
tralment oposat. Allà es recla
men 27 anys i sis mesos de presó
per a l’exnúmero u del Palau de
la Música pels delictes de mal
versació de cabals públics, apro
piació indeguda, falsedat, tràfic
d’influències, blanqueig de capi
tals i frau fiscal.
La part política més rellevant

“aquest particular (el pagament
de comissions) no ha estat reco
negut” per l’acusat, que es reser
va el dret “a donar en judici les
explicacions oportunes”. El se
gon, per evitar que les hi cobrin,
perquè diu el text que “si hipotè
ticament és cert”, o sigui, que si
hi ha condemna, que li descomp
tin la quantitat defraudada al Pa
lau per aquest concepte, perquè
si en va ser el mitjancer no es va
quedar els diners. Aquí nova
ment discrepa l’escrit del fiscal,
ja que afirma que la comissió
era del 4%, un 2,5% per al partit i
un 1,5% per a Millet i la seva

En l’escrit de
defensa, Millet diu
que, si n’hi va haver,
les comissions no se li
poden imputar a ell

Fèlix Millet, entrant al Palau de Justícia durant el judici per l’hotel del Palau

de l’acusació és la definició que
el Palau va formar part d’“una
trama de comissions il∙lícites”,
en virtut de la qual, sempre
segons aquesta tesi, la institució
cultural va servir per canalitzar
els pagaments de Ferrovial a
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CDC, a canvi que se li concedís
participar en les obres de la
línia 9 del metro i de la construc
ció de la Ciutat de la Justícia,
entre altres. En total, els paga
ments van sumar 6,6 milions
d’euros. Per això també s’acusa

MANÉ ESPINOSA

Daniel Osàcar (extresorer del
partit i de la fundació CatDem) i
15 seus de la formació política es
tan embargades.
En l’escrit de Millet es dedi
quen dos paràgrafs a aquest te
ma. El primer, per definir que

mà dreta, Jordi Montull. Fèlix
Millet només accepta haverse
apropiat de fons per als seus viat
ges privats, obres a casa seva i els
casaments de les filles, i en el seu
descàrrec exposa que va confes
sar els seus actes (una cosa que
tant el fiscal com el jutge van
considerar parcial) i la devolució
de diners, que descriu: 1.800.000
euros ingressats, uns altres
1.831.372 de confiscats i béns ali
enats per valor de 12.582.485 eu
ros. Com a testimonis en el judi
ci, Fèlix Millet vol que compa
reguin l’actual presidenta del
Palau, Mariona Carulla, i Miquel
Roca, que va ser el seu advocat i
que va redactar els estatuts de
l’entitat.c

suïcida a qui li va fallar el mecanisme
amb què va intentar
PAÍS: España
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INTERNACIONAL

Tensió al Pacífic

Barack Obama insta Pequín a
posar fi a la construcció d’illes
artificials i a les seves reivindi
cacions territorials a les zones
en disputa del mar de la Xina
Meridional. PÀGINA 12
POLÍTICA

Trencament de relacions

Mariano Rajoy ha exclòs Artur
Mas de la ronda de contactes
amb polítics per informarlos de
les mesures adoptades per fer
front al terrorisme de l’Estat
Islàmic. PÀGINA 18

EDITORIALS

CULTURA

L’abast geopolític de la gira per
països asiàtics del president dels
Estats Units, Barack Obama; i la
lenta instrucció del cas Palau,
en el qual es jutja, entre d’altres,
Fèlix Millet. PÀGINA 24

La biografia novel∙lada Karen
Blixen, de Dominique de Saint
Pern, presenta l’autora d’una
forma molt diferent de la que es
trasllueix de la seva cèlebre
obra Memòries d’Àfrica: de
tornada a Dinamarca el 1931, la
baronessa esdevé un ésser des
pòtic que creu que pot dominar
tots els que l’envolten. PÀGINA 40

Els temes del dia

OPINIÓ

La terrible dicotomia

FrancescMarc Álvaro analitza
l’abominable magnitud del
terrorisme gihadista: “O ells o
nosaltres. Encara que aquest
nosaltres és criticable i ha con
tribuït a generar en part –amb
decisions errònies– el monstre
que ara cal combatre. O ells o
nosaltres, sabent que això no va
d’Occident contra els musul
mans”. PÀGINA 28
TENDÈNCIES

Justícia i infantesa

Una investigació dirigida des de
la Universitat de Harvard revela
que els nens de tot el món tro
ben injust que els altres rebin
més caramels que ells. Però, en
canvi, només en unes quantes
cultures creuen que també és
injust que ells en rebin més que
els altres. PÀGINA 33

Frustració i supèrbia

On menjarà
Carvalho?
Víctima de la crisi, el restau
rant Casa Leopoldo ha abai
xat definitivament la persia
na i s’ha endut el record dels
plats i les tertúlies que s’hi
cuinaven, i que va fer famo
ses Manuel Vázquez Mon
talbán, assidu d’un local on
va convidar diverses vegades
el seu detectiu Pepe
Carvalho.

El preu d’amagar
la veritat
Diverses expa
relles de l’actor
Charlie Sheen
amenacen de
demandarlo
després de
saberse que té
la sida des de fa
quatre anys.

PEL FORAT DEL PANY

E

Rivera i el clàssic

l clàssic que disputaran dissabte vinent el Reial
Madrid i el FC Barcelona al Santiago Bernabeu
desperta passions però també genera algunes
incomoditats. La coincidència del primer enfrontament
de la temporada entre els dos vaixells insígnies del futbol
espanyol amb la precampanya de les eleccions generals
ha propiciat que molts mitjans preparin per a aquell dia
espais especials en què la política i l’esport es donaran la
mà. Un maridatge que incomoda el candidat de Ciuta
dans al 20D, Albert Rivera, i el seu gabinet de premsa,
que en els últims dies ha rebutjat nombroses ofertes per
participar en programes de ràdio i televisió. Una situació
una mica inaudita en una formació que en els últims anys
s’ha caracteritzat per la seva exposició mediàtica. Tot i
això, Rivera, reconegut aficionat culer, prefereix aquesta
vegada guardar silenci sobre el partit i no posar en perill,
en una jornada de tanta efervescència, cap vot en el seu
viatge al centre.
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ESPORTS

Il∙lusions recuperades

Rafael Nadal es revenja de la
forta derrota de fa set mesos a
Madrid i a Londres passa per
sobre d’Andy Murray (64 i
61 en una hora i mitja) a la
Copa de Mestres, l’únic gran
torneig que falta en el seu pal
marès. PÀGINA 58
ECONOMIA

Supervisor i previsor

Per si mai ha d’acudir a resca
tarles, el Banc d’Espanya ha
redactat per primera vegada
els plans de resolució de Caixa
Bank, Santander i BBVA, les
tres entitats que es catalogaran
com a sistèmiques al mercat
nacional. PÀGINA 62

PENSEM QUE...

L

Identitats masculines

a incorporació de la dona a tots els àmbits socials i
professionals és un dels avenços més grans del
segle XX. La lluita feminista va tenir un paper
decisiu en aquesta fita, que és palès als països més avan
çats. Però tota lluita té efectes indesitjats. Un va ser
la crisi de la identitat masculina. Potser no ha estat tan
greu com s’ha dit. Però ha propiciat una constant revisió
del paper de l’home. De vegades amb conseqüències
positives, com l’avenç col∙lectiu cap a l’igualitarisme. De
vegades amb efectes banals, com una constant aparició i
solapament de presumptes identitats masculines, del
metrosexual al recent sporno, passant pels hipsters, els
retrosexuals, etc. És a dir, prototips que es presenten com
l’última moda en identitat masculina, però que rarament
van més enllà de la moda, el vestuari, la perruqueria i el
gimnàs. Si comparem aquests presumptes progressos de
l’home amb els que va portar el feminisme per a les do
nes, la diferència és abismal.
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Cantant ambJohn Rutter
El Palau
dela Mesica
convida
el compositor
brit&nic
a treballar
amb
el CorJovei el CordeNoies
deI’Orfe6.PerMarta
Pertet
JohnRutter(~sundels
compositors
pera cant coral
dem6s6xit a tot el m(~n.Les
sevesobres,sovint per a veus
blanques,destaquenper
I’espidtualitat quetraspuen
alhoraquesonf~cils d’ardbar
a tothom.El dijous 26tenim
I’oportunitat de descobdr
la
sevamOsica.
El Palaudela
MdsicaCatalanaha convidetel
compositor
brit~nic a treballar
arabel CotJovei el Cotde
NoiesdeI’Orfe6 Catal&per a

Amb70 anys, ~s
el compositor
de mt~sicacoral
vlu de m~s~)xit
internacional
unconcertenqua, sotala
batutadel mateixRutter,
interpretarantres obres
d’aquestmOsic,queha dedicat
la sevavideal cantcoral.
El seuIlenEuatgemusical
tonal, harmbnic
i d’unprofund
lirisme, halet queRut~er,que
enguany
ha celebrat el seu 70
aniversad,sigui actualment
el
compositorde m~sicacoral viu
dem(~s~xit intemacional,
especialment
a AnElaterra;on
les seresobress’escolten
sovint enactesde la reialesa
comel temaThlsis the dayque
va compondre
per enc~rrecper
ales nocesdel pri’ncep Guillem
i Caterina.
Perbm~sen]l~ de I’an~cdota,
Rutter hadestacatper ser un
Erandefensorde les
formacions
corals. Pel
compositor,
uncot simbolitzala
uni6 dels ~ssershumans,
una
comunitatqueen expressar-se
conjuntament
en perfecta

harmonia
ensfa millors
persones.
AI seuconcerta Barcelona,
Rut~er
d irigir~ la sevaSuite
lyrique per a arpai cordes,una
obraqueinterpretarb
I’Orquestra Camera
Musicae,i
ja de careals corsdel Palau,
Lookerthe world(1996). sobre
un text referit al mediambient
queels corscantaranencatal~.
Perbel plat fort dela vetllada
ser&el seuMagnificat(1990),
unaobrade granformatqueel

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

rnateixRutterdefineixcornun
esclat poetic de Iloan~a,alegria~
i confian~aen D~u.
I peraqui el vulgui con~ixer
en persona,el dimarts24 ales
19.30h JohnRutter serbal
Petit Palauperoferir una
confer~nciasobrela seva
concepci5de la mesica.
L’entrada~sgratuTta,perb
I’aforament~slimitat.
JohnRutt~’dldgl~’&els corsde
I’Orfe6Catal~J
el dJ.26al Palau,
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Coses per fer

Aprincipisdel segleXXel tram
del pessei~deGr~ciaentre
Arasdi ConselldeCentva viure
uncanviradical ambI’aparicid de
tres deles gransjoiesdel
modemisme
bamelon[: la Casa
Batll6, la Case
AmaUler
i la Casa
Liedi Morera.Aviat aquests400
metresesvan
populadtzararab
el norade ’mansena
de la,
discbrdia’,enreferEmcia
al mite
grecqueexplicacomParis va
hayerd’atorgarunapoma
el’or a
la deessa
rr~s belle entneHera,
Atenea
i Afrodita.Lahistbriadiu
queParisva donar-laa Afrodita,
queli havla prom,sI’amor
d’Helena,dona
del rei d’Es~arta.
A Barcelona,any2015,encara
noenshemdecidit, perbles
nostres deessescontinuen

dempeus,obertesdi~rlamenta
centenarsdejudicispopulars.Si
hemderefiar-nosdel turisme,
Gaud[ila sevaCasaBatfl6
s’enduen
el premi.Perb,i els
barcolonins?Desde Cases
Singulars,en~hatquetmdella
per potenciarel patdmonf
culturaldela ciutat, organitzen
unavisita guiadaconjuntaa la
CaseLiedi Morerai a la Case
Amatller,dosespaisencara
for<;a
desconeguts
pels barcelonins.

sobri queera enun esclat
modemista
coronet amballb dee
els guiesper a guidsdiuenque
~sunatauleta de xocolataen
honora I’ofici del propietad,
AntoniAmatller.i queenrealhat
nohi t~- res a veure.Lafa~ana
s’inspira, senzillament,
enel
~btic del centred’Europe.
Ambla
faqanapiramidalI’arquitecte va
superarI’altura permese
dets
habhat~es
perbes va sertir amb
la sevaal-le~antqueales golfes
hi haviaI’estudifotogr~ficdel
. propi~ad.Unbongol a
I’adminisbacl(~,vaja.
AMATLI.EE
Vaser la primerade LLE4~I MORERA:
El reialme
les tres, pmjectada
per
absolutdeI’Amatller va durar
I’arquitecteJosepPuigi
nom~sdos anys. El 1902
Cadafalch
entre I’any 1898i el
FrancescaMorerava encarrel~r
1900,queva convertirl’ediflci
a LluFsDomenech
i Montaner
ta

ELCANVI

~11Compra
erdmdes
I reservataula a ,,wm,.tlmeout.cat
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refotmadeI’ediflci cantonerque
el responseble
de la construccl5
del Palaudela Mtlsicava
conve~renun prodigi del
modemisme,coronal:
per un
altar que.cornenel casdePuigI
Cadefalch.tarnb~
desaflavala

ELSAMOS

AM~LLER:
RII i n+t de famAia
dexocolaters,AntoniAmatllerva
serquiva convertirel ne~oci
familiar enunagranfastodade
xocolatasituadea l Poblenou.
Va
apostarfort tamb~pel
m~rquetir~,encarra~ant
els
cromos
dela xocotataa artistes
corn Ramon
Caseso el txec
AlfonsMucha.
Amatllerva ser un
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CAP
DESETMAHA
IDEAL

Una
ts’obada
d’lntercanvi
de
foto~’afies
arabunfundonamen~
sendtl:percadafotoqueperteuus
enpodreu
enderunaaltra, amb
un
mizxim
detreepercap.Totes
$’han
de
portar
impreses
enpaper
fotogr~flc.
¯ PatiUimona.
18h. 2,50euros.

FE$TIVALINFLUX
Segona
edict6delfestivaldedicat
a leeartsesc~niques
audiovisuals
i
quevolpotenclar
els creadors
que
ufililzenel videoi el man
digitalcorn
a einad’expressi6
arlJstJca
enles
serespropestes
es~niques.
¯ Antic
aviat incbmode.
Abansde
granviat~er, apassionat
fotbgraf d’altresvaset directordel
de
convertir-se en casa-museu,va Teatre.21h. De8 a 10eums.
~;lue exposava
lee imat~esdels [aboratofid’anblisi qu[mica
I’ HospitaldeSantPau.Vaviure acollir fins a I’any2007la
seusviat~esal Centre
bibliotecadela Fundaci6
Excursionistai unEran
en aquestacasaambla seva
Amatller,propietarisdela casa.
col.leccionistadevidredetot el
denai els sausfills.
U.E(~I MORER~:
Toti q ue no
m~n,queencaraes pot veurea
conservacap elementdel
la mateixacasa.A dendade tot
aixb, va set taml~undeis grans
mobiliari, est~ plenad’elements
AMA/UJEI~La foscar de la
queval la benaveure.El mes
soiters d’or de la Barcelona
de
1’apoca:la sevadonava
casa,queconserva
gairebetot el espectacular
es trobaa la sala
abandonar-lo
per unar~istaitaiib mobiliafioriginal, ~sel pdmer d’estardeta fam~lia,ambun
arabqui va fugir. Acasade
quecdda
I’atencib. Lasala
vitrall a tot color,obrad’Antoni
pOblica,on
rebienlee visites,
Rigalt-tamb~
autordel vitrall del
I’empresad
maiva ~iure-hi cap
altra donaa bandade Teresa
el clar exemple
d’ostentacidde
Palau-quedanaal pati interior
ReaMatterI OntheGarage.
1’6poca:marbreblanci vermeil
el mosaic
deI’itali~] Mafio
Ametller,
fiila i t~nicaheretera.
companys
debataliesi expertsen
M.E~I M(NIERA:
Francesca
itali~ arreu,arcs~ rabs,fustes
Maragliano,
queva introduir la
reutllitzar,redulr),
Morera,sepamda
del see homei talladesi unaIlargaIlista
t~cnicaa Espanya.
Avuila casa lee3R(redclar,
que es preocupen ~spropietatdeN~fiezi Navarro. i unelxe~
impulsoradela reforma,vamorir d’omaments
forcesenel marc
dela
: ! R4esta
queor@nitza
Reparat
Millor
I’an~ 1904sense~eumla casa moltmasdela bellesaquedela ........................................
C==ee =ing~l~ ~t~lle~ +
queNou.¯ Passeig
deSantJoan.
comoditat.Cadarac6 cont~art,
acabade.
Lavaheretarel saufill
Ue~I Mereraes
fa el ds, 22.
De10a 18h. Gratis.
AlbertLle(~i Morera,
queentre
perbviure-hi haviadeser m~s

Dlfl£RIOR

Compre
entradesi resarx, a taula a www.flmeout.cat
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Ens agrada!
¯ :~ Xavier Cester

01.
CHRISTIANESTOTJIN
Lanovaediciodel Life Victoria.
festival consa~rat
al lied. arrenca
arabtm~ecital deI’exquisida
mezzoholandesaarab pecesde
Mahleri Sch~berL
¯ Recinte

02.
El nlagmficpiar~ista alemany
dela casaarabScarlatti~Solel
Chopin¯ Palau de la M~sica,

03.
NEUE VOCALISTEN
STUTTGART
El ~,irtuos.~rupvocaldedicata la
novacreacioofereix un~rapat
senlpreestinlulant JM.Sgnchez
Verdu. I~ MACBA
Dissabte 21

04.
V.&RVARA
EIs Quadtes
durla exposici~’
deM~ssorgski
sontot un
la pianistarussa.~ Palat~dela
Musica.Dinlecres25.

05.
ORQUESTRABARROCA
CATALANA
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