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La Pedrera reúne las industrias y
talleres de arte modernistas
∑ Sesenta coleccionistas
han cedido sus piezas
para esta exposición
en la Casa Milà
MARÍA GÜELL
BARCELONA

«La Pedrera es el continente perfecto
para esta exposición». Así lo cree todo
el equipo que ha puesto en marcha «Modernismo. Arte-talleres-industrias».
La primera buena noticia es que
por fin las columnas, el cielo raso, las
ventanas, las barandillas y el pavimento de La Pedrera son protagonistas de una muestra in situ. «La Casa
Milá recupera su valor doméstico»,
subraya la comisaria Mireia Freixa
que ha integrado el interior y el exterior del edificio de Gaudí en su propuesta expositiva. La segunda buena
nueva es que sesenta coleccionistas
han cedido sus piezas para conseguir
reunir las huellas de las industrias y
talleres que estuvieron activos durante el Modernismo. Y la tercera noticia positiva es que el Modernismo sigue siendo un gran reclamo.
Un audiovisual da la bienvenida al
espectador con un resumen de lo que
significa para los habitantes de Barcelona la modernidad. Todo el mundo soñaba con instalarse calefacción
en casa, con cambiar de cocina y con
actualizar sus viviendas. En este furor tuvo gran importancia la nueva
ley del Ayuntamiento de Barcelona
de 1891 que permitió decorar las fachadas de las casas. Buen ejemplo fue
el embellecimiento de la Casa Batlló
o la Casa Atmeller.
«Queremos que la gente vea los objetos modernistas dentro de un contexto más amplio que integre la creación, la producción, la difusión y el
consumo», explica la comisaria que
ve fundamental los dibujos de los interiores de las casas que hicieron los
decoradores. El ejercicio de comparar el boceto con el interior real de las
casas modernistas forma parte de
esta gran muestra que reclama la importancia de todo el proceso.

Piezas de Gaudí
A la pregunta de si veremos algo de
Gaudí en este recorrido, la comisaria
afirma que podemos disfrutar de una
silla que diseñó para la Casa Batlló,
de una barandilla y un pavimento que
hizo para La Pedrera, «pero que sobre todo veremos Gaudí de una forma diferente».
Los amantes del diseño reconocerán la famosa silla Thonet que fue diseñada por Michael Thonet en 1859.
«Hemos incluido una silla de bar que
inundó todos los bistrots –añade
Freixa-. En una de las foto de la terra-
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Uno de los carteles modernistas que se exhiben en la muestra

za del Café del Hotel Oriente vemos
a un grupo de señores sentados en estas sillas».
Las fotos son un componente fundamental de este recorrido en el que

El continente perfecto
«La Casa Milà recupera su
valor doméstico con esta
exposición», destaca la
comisaria Mireia Freixa

ABC

podremos entrar en el interior de la
Casa de Evaristo Arnús, la Casa de Ramon Oller o la Casa Batlló para comprobar que todas guardan una similitud en su mobiliario y decoración.
Tantísimos objetos reunidos que dan
una idea de la industria que generaron.
No se pierdan los balaustres originales del Palau de la Música que diseñó Domènech i Montaner y que fueron confeccionados en la Fábrica Hijo
de Jaime Pujol y Bausis.

Música
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El Modernisme
com a obra d’art total

JORDI NOPCA
BARCELONA

“Un simple passeig pels paisatges de
la Catalunya actual, des de les grans
ciutats als racons més remots de la
nostra geografia, ens fa veure que el
Modernisme va ser arreu una manera de viure, que es fa present tant
en l’arquitectura i el paisatge com
en els objectes més petits”, explica
Mireia Freixa, catedràtica d’història de l’art de la Universitat de Barcelona i comissària de l’exposició
Modernisme. Arts, tallers, indústries, que es podrà visitar a la Pedrera
fins al 7 de febrer del 2016. Ahir la
inauguració va acabar suspenent-se
perquè, a causa d’una tempesta,
l’edifici es va quedar a les fosques.
La mostra presenta un exhaustiu
recorregut per un dels moviments
catalans “més europeistes” –segons
Freixa–, que un segle després de
promoure la construcció d’edificis
tan emblemàtics com la Casa Batlló
d’Antoni Gaudí i el Palau de la Música Catalana de Lluís Domènech i
Montaner continua sent “un dels
principals punts d’atracció per als
ciutadans i els turistes”: així ho recordava ahir Marga Viza, directora
de cultura a La Pedrera - Fundació
CatalunyaCaixa. Va ser a partir de
la dècada dels 80 i dels 90 que
“aquest moviment que ens explica

La Pedrera inaugura una exposició centrada en les arts
aplicades i decoratives d’aquest moviment artístic
01

que, a més, incorpora algun element a la pròpia exposició, com ara
una columna en què es poden llegir,
gravades, les paraules perdona i
oblida. O una fotografia de la dècada dels 20 en què es poden tornar
a veure els sostres ondulants ideats
per Gaudí.
El Modernisme català va prendre
forma a finals del segle XIX amb una
voluntat renovadora que tindria
una gran repercussió en camps tan
diversos com l’arquitectura, la música, la literatura i el disseny. “Barcelona assoleix una capitalitat indiscutible” arquitectònicament, recorda Freixa abans d’enumerar algunes de les característiques que
van contribuir a la transformació de
la societat: a la construcció de l’Eixample cal afegir-hi les noves ordenances urbanístiques aprovades el
1891, que van permetre una més
gran ornamentació de les façanes.
“La imatge de la ciutat va fer un canvi radical i va permetre a arquitectes i artistes projectar tribunes, columnes adossades, relleus que es
podien coronar amb petites torres,
glorietes o cresteries ornamentals”,
resumeix la comissària.
L’exposició comença passejantse per diversos motius exteriors rellevants, com ara els vitralls –que
van viure un procés de recuperació
i innovació– i les arts del foc i la forja, amb què es configuraven escales,

02

Espectacularitat
“Durant el Modernisme es
volia que els edificis lluïssin,
que fossin ostentosos”

Diversitat
Les peces vénen d’uns cinquanta
llocs: museus, institucions
i col·leccions privades

com a país” va guanyar-se una difusió creixent. Aquesta nova exposició s’inscriu en la reivindicació del
Modernisme que l’espai museístic
fa cada dia –les cues per visitar-lo
són encara notables– i a través d’exposicions com Gaudí. Art i disseny
(2004) i Les altres pedreres (2012).
En aquesta ocasió, el moviment artístic s’ha volgut abordar des del
vessant de les arts aplicades i decoratives.

portes, passamans, baranes o arrambadadors. Modernisme. Arts, tallers, indústries té l’encert de posar
al costat de les peces originals esbossos i dibuixos de com van ser
concebudes i fotografies dels llocs
que van ocupar.
El modernisme d’interior

Baranes, mobles, llums, capçals

El recorregut que es proposa al visitant vol demostrar que els creadors modernistes treballaven
buscant “l’obra
d’art total”, tal
com defensa la
comissària de
la mostra: per
això s’hi poden
veure
des
d’enormes vitralls, baranes de
finestra, respiralls i
columnes fins a alguns
elements que enriquien els
al·lucinants interiors de les cases
burgeses de principis del segle XX.
Dos exemples: un fastuós capçal de
llit i una tauleta de nit ideades per
Gaspar Homar i una cadira de braços amb entapissat floral de Joan
Busquets. També s’hi poden veure
llums, mobles de rebedor, vestits
d’una sofisticació ressenyable i una
selecció representativa de les im-

03

pressionants joies de Lluís
Masriera. En la
ment modernista calia parar
tanta atenció al
disseny
d’una
porta reixada com
a les sinuoses sanefes d’una enciamera o
d’un saler.
“Crec que una de les raons
per les quals el modernisme català és
tan bonic és perquè té un punt provincià –assegura Freixa–. I amb això
vull dir que es volia que els edificis
lluïssin, que fossin ostentosos”.
La comissària de l’exposició dirigeix actualment el Gracmon, el Grup
de Recerca en Art Català del Modernisme al Noucentisme, que està format per més d’una vintena d’inves-
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01. Un dels
finestrals de
Les dames de
Cerdanyola. 02.
Els vestits
il·lustren la
intimitat de la
burgesia.
03. Joia que
mostra sant
Jordi matant el
drac. PERE TORDERA

tigadors i que suma l’aportació d’una
trentena de col·laboradors més. “Les
arts aplicades i decoratives del Modernisme ens han interessat des del
principi –diu Freixa–. D’una banda,
això ens ha permès incentivar recerques molt concretes, que han donat
experts en aspectes molt poc coneguts en la nostra societat. També
hem aplicat la crítica que ens feien
des de la història del disseny, i en una
exposició com aquesta hem parat
atenció no tant als objectes en si sinó també al fet que són resultat d’un
procés de concepció i creació. No acaba fins que no arriba al seu usuari i
s’utilitza o es consumeix”.
Modernisme. Arts, tallers, indústries es beneficia de l’edifici on es
presenta la mostra, la Casa Milà.
L’emblema gaudinià no és únicament un continent perfecte, sinó

Un elegant paraigüer dissenyat per
Lluís Bru –en què es poden veure dibuixades unes quantes flors i un
enorme paó– permet entrar a la segona meitat de l’exposició, integrada pels selectes interiors, que tan
aviat poden exhibir dibuixos refistolats, com en les intèrprets musicals de l’arquilla de saló de Gaspar
Homar i un llum de sostre que recorda uns cavallets en miniatura
–obra de Lluís Busquets–, però també exhibir la senzillesa hipnòtica de
les cadires Thonet, que durant anys
van ser presents en una gran quantitat de bars, o “una làmpara preciosa d’una simplicitat extraordinària”
que l’equip de recerca va trobar a Vic
(hi ha peces procedents d’una cinquantena de museus, institucions i
col·leccions particulars).
La intimitat explorada per l’exposició també mostra ombrel·les,
bolsos, guants, botines, vestits, rellotges i bastons. L’última sala és
ocupada per braçalets, fermalls, botons de puny i penjolls de Lluís
Masriera, en què es veuen nimfes
en actitud relaxada, libèl·lules simètriques, ocells multicolors i meravelles florals de contorn daurat i
pètals esmaltats.e
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Notes postelectorals
Vivim dies intensos
que faran que passi
el que passi els pro*
~! ":
¯ pers dies i setmanes,
res ja no sigui corn
fins
ara havia estat
Joan
no
nomes
en visi6
Brunet i
estricta de pais, sin(~
Mauri*
que tampoc en visi~
~mplia d’Estat. PerO
que aix6 sigui aixi no impedeixque
el m6ncontinuf girant i que els lets
de cada dia em moguin a algunes
reflexions.
1. No pot deixar de sorprendre
ni a propis ni a estranys, que Mariano Rajoy continui" enrocat en posicions numantines, jugant amb
xifres a la seva conveniencia, fent
declaracions altives que solament
serveixen per excitar encara mes
el personal. No s’adona -o no ~s
vol adonar que es molt pitjor- que
a Catalunya, perb tamb(~a Espanya,
est~ passant quelcommesque all~
que ell vol creure ~s la conseqQen
cia d’un ’soufl~e’ que d’un moment
a I’altre indefectiblementes desinflar&. Deu ser per aquesta miopia
analEica i polftica que exhibeix el
president del govern espanyol que
no sap ’veure’, per exemple, que
des que ell est~ al capdavant del
Govern, una de les forces opositores del PP -Ciutadans (C’s)- no
deixat de cr~ixer a tot I’Estat, de
la mateixa manera que tampoc no
ho ha deixat de fer el corrent independentistaa Catalunya;una opci(~,
aquesta darrera, queli plagui o no
al senyor Rajoy, acabad’aconseguir
a les urnes mesdet 47%dels vots.
Diuen els que hi entenen, queen
politica tot es pot justificar. Estic
disposat a admetre aquesta hip~tesi de treball a costa d’afegir-hi
que, si be en politica tot ~s possi
ble, mai no ho hauria de ser el no
fer res o fer all6 que politicament
no conve com, per exemple, optar
per judicialitzar la poFtica en comptes d’acarar els contratempsi els
desencontres polrtics donant la
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Padamentde Catalunya
cara ambganesde trobar-hi solucions.Arabla judicialitzacic~ dela politica s’alimenten passions i es faun
flac favor a la polftica mateixai a la
judicatura, per6 sobretot a la democrScia. El senyor Rajoy espera que
el temporal amaini i que el temps
canvil al seu favor. I ales alqades
de la pel-licula ales que estem,pot
estar-ne ben segur, ni una cosa ni
I’altra succeir&... Comdeia la meva
s~via ~via ’ja pots xiular si el burro

"Noharlemquedatque
endemocr
cia tots els
votsvalenel mateix?"
no es vol moure’ o ’no hi ha pitjor
sord que aquell que novol escoltar’.
2. Un diari estatal explica que
un jove andalds haur~ d’ingressar
a la presc~arran el robatori ara fa
set anys d’una bicicleta de la vep
si6 sevillana del ’bicing’ barcelonL
No deixa de sorprendre’m-d’indignar-me, hauria d’escriure, per a ser
m~s precis-- que puguin donar-se
casos comaquest, i que per contra,
aquells i aquelles que han comes
fraus de tota menai magnitud i
que fins i tot -compassaen el cas
Palau de la Mdsica-- aquells que

ban reconegut la seva culpa, res
no els passi; ni a elles, ni a ells,
ni als que podrien estar involucrats
en conniv~ncies afers que tenen
a veure ambla corrupci6, arab el
finanqamentil.legal de partits politics, arab les malespr~ctiquespolftiques.,.
3. Despr~s de mirar-me per enesima vegadaels resultats del 27S,
constato la paradoxad’una Catalu
nya en la que una part important de
la seva ciutadania d6nasuport a la
independenciai que alhora es incapaq d’aconseguirque els seus representants politics es posin d’acord
per a exercir una de les competencies nuclears de les quals el Parlament de Catalunya disposa i que
no depenende ningd mes. M’estic
referint a I’aprovaci6 de I’ajornada
per 30 anys Ilei electoral catalana
que, d’entre d’altres coses, hauria
d’acabar, o corn a minim hauria de
matisar la desigualtat que es deriva
del fet que mentreun diputat o una
diputada de la demarcaci(~de Barcelona precisa de mes de 40 mil
rots per set elegit o elegida, a la
de Lleida solament n’hi calen poc
rues de la meitat... No hav(emquedat queendemocr&ciatots els vots
valen el mateix?Ijoan.brunet@penodis
~es.org)
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Rafael Amargo
Bailarín y coreógrafo. El creador granadino visita
mañana la XX Fira de Teatre de Manacor con ‘Alaire’,
un espectáculo “muy ecléctico” que fusiona el
flamenco con el arte urbano. Entremezclar disciplinas
en el escenario es su “sello”. Remarca que este montaje
“es un grito a la libertad de bailar”

“Salir a bailar
siempre es una
lucha, a veces
muy grata y otras
más complicada”
ROSA FERRIOL PALMA

Rafael Amargo regresa hoy a la
isla con Alaire, un montaje donde el coreógrafo granadino refleja su personal concepto de la danza. El espectáculo es un “grito a la
libertad de bailar” y sube a escena mañana a las . horas en el
auditorio de la capital del Llevant
en el marco de la XX Fira de Teatre de Manacor. En este montaje,
el bailarín experimenta con las
danzas urbanas y el baile contemporáneo, que en el escenario
se funden con el flamenco con
“una naturalidad que el espectador integra sin dificultad”. El hilo
conductor de este espectáculo es
la música. La banda sonora es
una selección de temas en los que
está presente el pop, los boleros,
la música brasileña y, por supuesto, el flamenco. Como contrapunto, también sube a escena
tres bailarines de break dance,
que forman parte del elenco de
Iron Skulls Co de Barcelona. Alaire es un espectáculo que se estrenó en julio de  y que fue creado especialmente para el programa PLATEA del Ministerio de
Cultura.
—¿Qué viaje emprenderá el espectador que acuda a ver Alaire?
—La gente que acuda a Manacor
a ver Alaire se encontrará un espectáculo directo al corazón, sin
trampa ni cartón, de piezas que

“La danza es una manera
de vivir. La entiendo como
el pulmón vital por
el que me muevo”
“‘Alaire’ es un grito a la
libertad de bailar. Es un
montaje muy ecléctico
y muy vivo”
Rafael Amargo sube mañana a las tablas de Manacor. BATACLÁN

van desde la danza contemporánea hasta el flamenco y el arte urbano. Es un montaje muy ecléctico, fusionando el flamenco con
el arte urbano. Somos diez bailarines. Sin argumento. El hilo conductor son temas propios creados para el espectáculo hasta temas muy conocidos de autores
como Michael Jackson, Paco de
Lucía, Antony and the Johnsons... Es un grito a la libertad de
bailar. Es un espectáculo donde
se baila y donde el teatro físico
(que es la danza) está muy expuesto. También nos apoyamos
en el audiovisual. Hay algunas
piezas que van ligadas al soporte
audiovisual que es muy bonito,
pero sobre todo lo que más le gusta al público es que es un espectáculo que está muy vivo. Es muy
corpóreo.
—Alaire refleja su personal
concepto de la danza. ¿Cómo
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entiende la danza Rafael Amargo?
—La danza es una manera de vivir. La entiendo como el pulmón
vital por el que me muevo. Cada
uno respira de manera distinta,
por ello, las danzas se entienden
como el cuerpo las hace entender. Por eso, hay bailarines de
danza contemporánea, de break
dance, de flamenco, de danza española... Todos bailamos y tenemos esta comunión y al mismo
tiempo esta guerra en el escenario.
—No es el primer montaje que
parte del flamenco pero incorpora otras disciplinas como el
arte urbano y el baile contemporáneo. ¿Por qué apuesta por
entremezclar distintas disciplinas? ¿Es su sello?
—Sí. La gente que conoce la compañía sabe que siempre ha teni-

do el sello de muy ecléctica, aunque yo personalmente baile principalmente flamenco y danza española.
—¿Qué contrapunto ofrecen al
espectáculo los bailarines del
break dance?
—El contrapunto es que siendo
tan polares somos todos muy
iguales. Al estar a la vez sobre el
escenario, llegamos a un punto
muy parecido.
—¿Cómo se toman los puristas
del flamenco esta fusión de disciplinas?
—Ya lo entienden. El que va a ver
a Rafael Amargo ya sabe cuál es el
concepto, el sello y la marca. Ahora hasta les hace gracia. Saben
que es mi marca.
—Sus espectáculos siempre
parten de un referente cultural.
—El referente cultural es la estética, el sentido por la música y el

referente común es disfrutar y entretenerse con un espectáculo de
una hora y veinte minutos en el
que la danza es la protagonista.
—¿Cuál es el toque de Ramón
Oller en Alaire?
—Hay dos coreografías de Ramón Oller que están muy presentes. Son muy contemporáneas pero la música es muy flamenca. Es el contraste que Ramón le
da. El sentimiento es muy hondo
pero los movimientos en vez de
estar en tierra, están en el aire.
—¿Qué papel juega el audiovisual en este montaje?
—El audiovisual se utiliza como
soporte coreográfico, es decir,
para completar la coreografía.
—Ya ha firmando un documental sobre Chavela Vargas. ¿Tiene en marcha otros proyectos?
—De momento, el proyecto audiovisual lo tengo más parado
porque gracias a Dios estoy trabajando muchísimo con la compañía de danza. A finales de este
año, espero darle vida y soltura a
un par de ideas que tengo para
volver a dirigir como hice con el
documental sobre Chavela Vargas.
—¿A quién le gustaría entrevistar para un documental?
—Me encantaría entrevistar a
Omara Portuondo.
—¿Cómo se define Rafael
Amargo sobre el escenario?
—Soy un luchador en guerra. A
veces la batalla es más suave y a
veces es más dura. Salir a bailar
siempre es un lucha, algunas veces muy grata y otras veces más
complicada, pero es una lucha
constante. Aunque me gusta mucho bailar.
—¿Cómo se mueve un bailarín
en el campo de la moda?
—Depende. Si te gusta el mundo
de la moda, te mueves bien. Me
gusta flirtear con la moda. Si uno
no es coqueto con los años que
tiene, ¿para cuándo lo va a dejar?
—¿Cambiaría el baile por las
pasarelas o son dos disciplinas
que se pueden compaginar?
—No lo cambiaría jamás. No sería mi fuerte. En mi caso, vivo la
moda desde fuera, como espectador.
—¿Qué proyectos tiene entre
manos además de Alaire?
—Estoy con la gira de Poeta en
Nueva York, además de mi espectáculo fijo en el Palau de la
Música en Barcelona donde represento Gran Gala Flamenco.
EL ACTO

ALAIRE

Lugar: Auditori de Manacor
Teléfono 971 55 45 49
Día del espectáculo: 9 de ocutbre
a las 20.30 horas
Dirección: Rafale Amargo
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CL/ SICACRiTICA

UN SIBELIUS
BRAHMSIANO
PALAU
I00
London
Philarmonic
Orchestra;
Orfe5Catalhy CordeCambra
del
Palau
dela Mdsica
/Violin:Leonidas Kavakos! Soprano:Miah
Persson
/ Baritono:
Dietrich
Henschel! Director:
Vladimir
Jurowski.
Obrasde Sibelius y Brahms.
Palau
dela Mdsica,
5 deoctubre.
Calificaci6n

JOSE
LUISVIDAL
BARCELONA
Las mejorescualidades de orquesta, solista y director se percibieron claramente desde los primeros compases del Concierto
para violin y orquesta en re mayor de Sibelius, obra quellen6 la
primera parte del concierto. La
Filarm6nica de Londres luci6 un
sonido mdondo,denso, apoyado
en una magnffica secci6n grave
de la cuerda que actuaba como
un punto de 6rgano sobre el que
se levantabael edificio sinf6nico
dibujando lineas de claridad en
todas las secciones de la orquesta. Si eso se hizo tan evidente
desde el comienzoes porque lo
facilitaba, o mejor,exigia esa cualidad la escritura de los primeros
compases del concierto en los
que el canto del violin solista
empieza con un pianisimo que
en la versi6ndel solista, Leonidas
Kavakos,result6 de un intimismo sobrecogedor.
La dificil particela del violin
fue exquisitamente concertada
por el director Jurowskique puso al servicio del solista la paleta
orquestal. Fue su versi6n, la de
director y solista, ampliade tiempos, seria, incluso severnen algunos momentos,sin que eso fuem
6bice para que se expresaran
con profundolifismo - elAdagio
di molto- o arrebatador ritmoAllegrofinal.
Un requiem alemdn -donde el
articulo indeterminadotiene no
se qu~ de modestia- y no R~quiemalem~m
se titula la partitura de mayor envergadura -orquesta completa, 6rgano, corosescrita por Brahms.Grande, si,
pero en modoalguno grandilocuente, sino una meditaci6n sobre textos b~licos, en la que la
mdsica debe expresar recogimiento, serenidad, esperanza.
La Filarmonica sigui6 mostr~ndose un instrumento flexible y
adecuado para expresar esos
matices; lo fue en menorgrado
el conjunto de las dos corales Orfe6 Catal~ y Cor de Cambra
del Palau de la Mdsica-que result6 en general demasiadomasivo, no lo suficientementedfictil para conseguir siempre las
calidades casi camefisticas y la
intefiorizaci6n que caracterizan
la partitura.
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La Fiscalia del Estado
al fiscal superior catal/ n
que acuda a la vista de Mas
JESOSGARC[A.
Barcelona
La fiscal general del Estado, ConsueloMadrigal, ha
ordenadoal fiscal superiorde Catalufia, Jos~ Maria Romerode Tejada, que acudaa la declaraci6n
como imputado de Artur Mas por el 9-N, fijada
para el pr6ximojueves. Romero,que no tenia preRomerode Tejada no dirige la investigaci6n contra Mas, imputado pot organizar la consulta sobre la independenciael 9 de noviembrede 2014. E1 fiscal superior de Catalufia, de hecho, era
partidario de no querellarse contra el presidente de la Generalitat. Pesea su negativa, la Fiscalia
General del Estado acab6 actuando contra Mas y Romerose rio
forzado a estamparsu firma en la
querella, que acusa al presidente
y a dos cargos de su Gobierno--la
vicepresidenta Joana Ortega y la
consejera de EnsefianzaIrene Riga~ de cuatro delitos: desobediencia, malversaci6n, obstrucci6n a la justicia y prevaricaci6n.
Romerotendril que volver ahora a implicarse en el asunto de
formapersonal.El fiscal asistiril a
las declaraciones como impuratios de Rigau y Ortega (13 de
octubre) y de Mas(15) ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufia (TSJC). La fiscal general
del Estado le ha ordenado que
acompafie en las comparecencias
a los dos fiscales que llevan el
asunto, confirmaron a EL PA~S
fuentes judiciales.
El fiscal superior no haril las
preguntas, por 1o que su papel seril simb61ico:estaril presente en
la sala ]unto a su n~merodos en
Catalufia, FranciscoBafieres, y el
fiscal Anticorrupci6nEmilioSilnchez Ulled. Estil previsto que sea
este flltimo quiendirija el interrogatorio. SilnchezUlled, fiscal del
caso Palau~:lue destap6 las comisiones ilegales de Converg~ncia-conoce de primera manolas diligenciasde investigaci6n(testigos,
documentos)que se hart practicado hasta ahora en la causa.
Madrigaldio la orden verbal a
Romeroesta semana en BarceloPALAU DE LA MUSICA CATALANA

visto asistir a la comparccenciadel prcsidentc de
la Gencralitat porqucno lleva el caso, ha rccibido
una ordenverbal esta semanacn Barcelona, durante una visita de Madrigal. La Fiscalia General del
Estado, que impulsd la qucrella, pretcnde quc la
instituci6n transmita una imagcnde unidad.

Campafiade
protestaen las
redessociales
La AsambleaNacional Catalana eonvoe6 anoehe un nuevo
acto de protesta por la imputaci6n de Artur Maspor la
pseudoconsulta del 9 de noviembre. En este caso la entidad independentista llam6 a
una aceifn colectiva de envio
masivode fotos a tray, s de
las redes sociales en Internet
para reivindicar "el espiritu
democriltico, civico y alegre"
de la eonsulta y expresar su
apoyo a los imputados judicialmente por esta dltima.
Segdn indic6 la ANCen un
comunicado, con esta acci6n
simb61icainiciaril la campafia orientada hacia las redes
sociales para reivindicar 1o
que supuso el 9N como expresi6n de "la voluntadcolectiva" de muchoscatalanes,
puesto queen el proceso
participativo se registraron
casi 2,4 millones de votos. La
entidad prepara nuevos actos
para los pr6ximosdias.

segfin las mismasfuentes, transmitir unidad.Enespecial, tras los
desencuentros que la decisi6n de
querellarse contra Mas produjo
entre la Fiscalia Generaldel Estado y la dirigida por Romero.
Undia antes del 9-N, el entonces fiscal general, EduardoTorres-Dulce, orden6abrir diligencias para averiguarsi la Generalitat habia dado "6rdenes" para ceder las escuelas comocentros de
votaci6n en la consulta. Dosdias
despuds, preparaba ya un borrador de querella que rue rechazada por los fiscales catalanes. Estos concluyeronel 17 de noviembre que no habia base s61ida para
acusar y asi se lo comunicarona
Torres-Dulce,que present6la querella contrasu criterio. Lainstituci6n pidi6 que el president declaEl fiscalJosdMariaRomero
deTejada./ MASSIMILIANO
MINOCRI
rase como imputado, pero el
TSJCno lo ha citado hasta ahora.
na, tras una visita con motivode Lesmes, que se intercambiaron
La declaraci6n de Masha levantauna reuni6n internacional de jue- sutiles reproches a cuenta de la do ampollasen las filas indepences. Aese encuentroasistieron el independenciajudicial y el cum- dentistas, en especial por la fecha
propio Masy el presidentedel Tri- plimientode la ley. Conla incorpo- escogida: el 15 de octubrese cumbunal Supremoy de1 Consejo Ge- raci6n de Romeroalas declara- plen 75 afios del fusilamientodel
neral del Poder Judicial, Carlos ciones, la fiscal general pretende, expresidente Lluis Companys.
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Ramon Mercader,
el ‘català universal’
que assassinà Trotski

Farruquito i l’aristocràcia
del flamenc, al Palau
de la Música

Pàgina 7

Pàgina 8
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20 anys i prepara moltes celebracions. La primera, un concert
força singular, amb un munt de
grups que han treballat a l’establiment. La llista és enorme: Beach
Beach, Da Souza, Joan Colomo
(foto), Nueva Vulcano, Me And
The Bees, Fighter Pillow i un llarg
etcètera. Concert celebració. (La
8 Octubre,
2015
Fontana.
19.00, 5 euros)

amb desenes de llocs pensats per
a turistes a la part baixa
del pasFRECUENCIA:
Semanal
seig. La tasca és complicada, però
Preston vol aconseguir-ho
“ofePÁGINAS: 1,8
O.J.D.:
202165
rint qualitat”. Creu que hi ha un
públic que busca llocsE.G.M.:
“on poder
300 comensals. A la carta abunTARIFA: 7002 €
1504000
tornar”, també al bastió turista del den les racions i tapes tradicionals,
ÁREA: 746 CM² - 66%barri Gòtic. Ultramarinos
SECCIÓN:
PORTADA
es troba encara
que tampoc falten les hamen el local d’un antic cinema, bas- burgueses de moda. La varietat de
tant ampli, amb capacitat per a còctels i vi és alta. En el que era

PAÍS: España

Rambla dels Caputxins, 31
Barcelona

En la intimitat del tablao de
la Rambla, Juan Manuel Martínez Montoya, Farruquito (Sevilla, 1982), acompanyat de Luis
Pérez Adame i la seva filla Rosa, artífexs del Tablao Cordobés, es mostra amable i proper.
L’habitual fúria del seu ball als
escenaris ha deixat pas a la calidesa de la seva mirada.
“Al mes de novembre ballaré per primera vegada al Tablao Cordobés —els dies 20 i
21—, per a mi aquest local és

L’aristocràcia del flamenc
Carmen del Val

L

’Aristocràcia del Flamenc és el nom del cicle
que arrenca al Palau de
la Música, en commemoració
del 45è aniversari del Tablao
Flamenco Cordobés, i s’ajusta
a la perfecció al nivell dels artistes de Sevilla i Catalunya
que l’obren: el bailaor Farruquito i les bailaoras catalanes Belén López, Karime Amaya —neboda-néta de Carmen Amaya—
i Sara Barrero. “Em sento feliç
d’actuar a Barcelona, és una
ciutat en la qual sempre em
sento estimat, des que vaig actuar amb la meva família sent
un nen el 1999, en la temporada del Grec”, explica l’atractiu
bailaor.
Farruquito té diverses actuacions al Palau de la Música i la
primera —demà— és la de l’espectacle Los Farruco y Los Amaya. Tributo a Carmen Amaya,
que compta amb artistes de
dues grans famílies gitanes.
“Tornaré al Palau altra vegada
el 16 i el 19 d’octubre amb un
altre espectacle, Vivir Flamenco”, afegeix. El taloneig i les palmes se sentiran també dins del
mateix cicle al Palau el 31 d’octubre a Flamenco, flamenco:
“En aquest no ballo jo, però hi
ha el magnífic Juan de Juan”,
conclou Farruquito.
El bailaor afirma que el flamenc travessa un bon moment
perquè hi ha grans artistes que
estan conreant amb cura
aquest gènere: “Hi ha molt ta-

copes. “A partir
de les 23.30 h es
baixa una mica la
llum i regna la
bola”. El sopar
de tapes ronda els 20 euros. Les
copes, d’aquí en endavant.

Per Farruquito, el bon
moment del flamenc
es deu a la cura dels
artistes que el conreen

Juan Manuel Martínez Montoya, Farruquito, actuarà al Palau de la Música.

lent en l’actualitat i el flamenc
agrada al públic, no tan sols
aquí, sinó també a l’estranger,
on hi ha grans entesos. No obstant això, està desatès per les
administracions i els grans organismes i és una pena que no
se’n tingui cura, és un bé molt
valuós de la nostra cultura”.
Farruquito sosté que un artista
del flamenc ha de viure en

constant contacte amb el ball:
“He tingut la sort de néixer en
una família de grans artistes.
Una saga que tindrà continuïtat perquè al meu fill li agrada ballar i crec que seguirà els
meus passos. Encara que en el
meu cas la família ha acabat
influint, crec que també és important submergir-te en els ambients flamencs, perquè el veri-

table conservatori del flamenc
és el carrer”.
Farruquito participarà també en altres espectacles que impulsa el Tablao Cordobés, en
què compartirà escenaris amb
altres figures del flamenc com
Juan de Juan, Karime Amaya,
Belén López, David Cerreduela
i una llarga llista de grans intèrprets.

La Pegatina. La banda presenta
Revulsiu, darrer treball i un pas
endavant dins el món del ball i
la barreja que projecta el grup.
Razzmatazz, Barcelona. 20 hores
(17 euros).

Melodies. Guitarres,
sintetitzadors i un ambient
general molt singular. Festa.
La Capsa, Barcelona. 23 hores
(10 euros).

presenta en solitari, només
amb la seva guitarra, Baile
Masái, adaptat al format de
concert en bar. Bar Italia.
Vilanova i la Geltrú, 20 hores
(6 euros).

entranyable. Fa 43 anys va actuar aquí el meu avi, el Gran
Farruco, i anys més tard la meva mare i el meu germà. Per
això és un lloc molt especial
per a la nostra família. Aquí
ballarem Jerez le Canta a los
Farruco y los Amaya. Em ve
molt de gust, ja que es balla a
pèl, sense escenografia, molt a
prop del públic, i per a mi
aquest és l’autèntic flamenc.
La veritat és que no estic a favor dels grans muntatges escenogràfics i musicals que de
vegades acompanyen el flamenc”, confessa Juan Manuel.

LOS FARRUCO Y LOS AMAYA
Farruquito i les bailaoras Belén
López, Karime Amaya i Sara
Barrero
Palau de la Música
9 de octubre

Concerts
Dijous 8
Mujeres, Me And The Bees.
Amb motiu del Dia Mundial de
la Salut Mental, aquest artistes,
entre d’altres, oferiran versions
d’altres col·legues que pateixen
o han patit algun tipus de
trastorn mental. Luz de Gas,
Barcelona. 21 hores (10 euros).
Divendres 9
Días Nórdicos. El festival de música i cultura nòrdica arriba per
primer cop a Barcelona. Multitud
de concerts i activitats des de
les 18 hores. Sala Apolo,
Barcelona (gratuït amb invitació).

Cris Joanico. F(a)usta és el nou
disc de Cris, que ara presenta
amb quartet de corda, un
contrabaix i una guitarra. Born
Centre Cultural. 20 hores (entre
10 i 15 euros).
Joe Crepúsculo i Ellos. El primer presenta Nuevos misterios i
els segons, Pop cabrón.
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Dissabte 10
Connexions. El cicle que posa
en contacte diversos artistes ho
fa amb Paul Fuster, Edi Pou
(bateria de Za!) i Sara Fontán
(violí a Manos de Topo).
Preparen disc conjunt. Sala
Apolo 2, Barcelona. 20.30 hores
(14 euros).
Espaldamaceta. El cantautor

Anna Luna, Jaume Vilaseca i
José Luis Sánchez. Tres
músics als quals uneix la passió
pel geni brasiler Antonio
Carlos Jobim, a qui dediquen
el disc Simplesmente Jobim, a
través de qual es fa un
recorregut sobre la vida de
l’autor. Luz de Gas, Barcelona.
21 hores (8 euros).

Dimarts 13
Sanjays. Influències dels seixanta, vuitanta i noranta per
aquesta banda que presenta
Food and milk for our babies,
el seu darrer treball.
Almo2Bar, Barcelona. 21 hores
(8 euros).
Dimecres 14
The Sonics. Un tros de la
història del punk, però en
present. La mítica banda té nou
disc, This Is The Sonic, una
prova que no viuen només dels
records. Sala Bikini, Barcelona.
20 hores (20 euros).
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U

n economista m’adverteix: que el president l’hagi de decidir un partit
que ens vol treure no només d’Espanya sinó de l’euro és un
desastre. Una professora inquieta
em diu tot al contrari: la CUP, que
ha multiplicat els seus vots més que
ningú i que encarna la protesta de
la joventut, no ha de ser ignorada.
Estic d’acord amb tots dos.
És un fet. La CUP ha passat de 3 a
10 diputats. És l’únic partit –juntament amb Ciutadans– que ha incrementat substancialment els seus
vots (el 166%). I ningú pot tancar els
ulls al sentiment de 336.000 catalans, el 8,2% dels que van votar el 27S. Ni menys, però tampoc ni més.
I molta gent –i no només els joves– ha tingut raons, a vegades poderoses, per votar la CUP. Som el
país (tant Espanya com Catalunya)
amb la taxa d’atur més elevada
d’Europa. La desocupació juvenil
està des de fa anys en un escandalós
50%. Els salaris han baixat (sobretot
per als joves) per la feridora (però
inevitable) devaluació interna que
hem viscut.
I els partits instal·lats no sempre
han estat a l’altura. O no s’han explicat bé. O totes dues coses a la vegada. La socialdemocràcia, el trànsit del socialisme des del sentiment
a la racionalitat, ha decebut molts
rebels amb causa. No ha implantat
la igualtat social que somiaven (cosa bastant impossible). Però, a més

Geometria
variable

JOAN

Tapia

¿Catalunya ha d’estar
pendent de la CUP?
nia poders absoluts). Més tard, Jordi
Pujol, l’autor dels discursos moralitzadors sobre Catalunya, confessa que durant molts anys ha sigut
–com a mínim– un defraudador fiscal. CDC perdia credibilitat malgrat
que Mas i Oriol Pujol Ferrusola –fill
del president i segon de Mas– prediquessin que la independència ens

La protesta vigorosa
té raons i ha de ser
escoltada, però
no pot condicionar
el Govern
a més, el PSOE sempre ha trobat certes pegues a assumir el discurs socialdemòcrata. Després, la fórmula una mica elemental de José Luis
Rodríguez Zapatero –l’Estat del benestar serà permanent i creixent– va
topar de cara contra la crisi el maig
del 2010, quan va haver d’abaixar el
sou dels funcionaris, congelar la majoria de les pensions i retallar la inversió pública. Zapatero va cometre,
per a molts (incloent-hi barons socialistes), un sacrilegi. No ho va explicar i poca cosa s’ha dit que ara Alexis
Tsipras pren mesures més dures. Això sí, després d’haver presumit com
un gall i haver fet un referèndum
(paraula sagrada) que va ser un inútil brindis al sol.
I quan es va produir la sentència
de l’Estatut el Govern de José Montilla es va fer un embolic i Carme
Chacón va mostrar més ambició de
ministra que vol pujar que interès
a sintonitzar amb l’opinió pública
catalana. El PSC en va sortir tocat.
¿Fins que Miquel Iceta va ballar?
La conducta del catalanisme clàssic també ha decebut moltes persones. Era l’any 2011 i, tot just arribar
al poder i en el més profund de la
crisi, Artur Mas decideix que la urgència és retallar despeses i, al mateix temps, suprimir l’impost sobre
l’herència. Després es desentén de
l’escàndol del Palau de la Música (en
tot cas, el tresorer Daniel Osàcar feia a CDC el que volia perquè hi te-
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curaria de tots els mals. Finalment
el líder d’ERC, Oriol Junqueras, decideix anar en la llista unitària i doblegar-se a Mas.
I els d’ICV cedeixen al dogmatisme de Pablo Iglesias i s’inventen un
líder veïnal, bona persona però insípid, perquè a Podem Joan Herrera i
Dolors Camats li semblen «vella po-

lítica». Absurd total.
Hi ha hagut raons perquè molts joves aïrats –i madurs cabrejats– se sentissin frustrats per CDC, ERC i el PSC i
preferissin votar la CUP. És cert.

Programa de desobediència
Però la legitimitat –o fins i tot la conveniència– de la protesta vigorosa
no s’ha de confondre amb el dret a
decidir el govern. La CUP és un grup
assembleari que té com a programa la desobediència a les lleis, que
ens vol treure d’Europa i sense model de referència solvent al món. Hi
tenen alguna cosa a dir, han rebut
336.000 vots i han de ser escoltats.
Però això no implica condicionar
el programa de govern d’un país en
què la immensa majoria dels ciutadans prefereixen ser ciutadans
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europeus abans que revolucionaris bolivarians o coses encara més
confuses.
Però la culpa no és de la CUP,
que lògicament volen influir al màxim. La responsabilitat és del nacionalisme (que es definia business friendly) i de l’Esquerra Republicana de
Junqueras, que han anat a les urnes
amb un projecte tan sobrat de voluntarisme (per ser educats) que –al baixar en diputats i perdre la majoria
absoluta– els deixa tancats amb un
únic aliat possible.
El 8,2% de catalans que han votat la CUP tenen molts drets. Però la
CUP no pot imposar els seus criteris
a la resta de ciutadans que han votat
el PP, ICV, el PSC, Ciutadans i Junts
pel Sí i que –malgrat les seves enormes diferències– volen viure en una
Catalunya europea. H
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Kavakos
i Jurowski
eleven
Sibelius
CRÒNICA El virtuós

violinista i el director
sacsegen el Palau
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Quan s’ajunten dos talents com el director Vladimir Jurowski (Moscou,
1972) i un violinista com Leonidas
Kavakos (Atenes, 1967) pot passar
una cosa gran. I, efectivament, això
és el que va passar dimarts a la nit en
el primer gran concert de la temporada de Palau 100. El rus, al capdavant de la magnífica London Philharmonic Orchestra, i el grec van
enlluernar amb la seva interpretació del Concert per a violí i orquestra,
del finlandès Jean Sibelius.
Des dels primers compassos es
va percebre la perfecta simbiosi
entre la formació i Kavakos, a qui
els hereus del compositor van permetre el 1990 desenterrar amb un
recital i una gravació l’únic concert de Sibelius escrit per a solista. Jurowski, des del podi, va administrar amb un extraordinari
sentit de l’equilibri el cabal sonor
d’aquesta refinada partitura deixant que el virtuosisme de Kavakos
brillés amb llum pròpia.

La London
Philharmonic i els
cors commouen amb
‘Un rèquiem alemany’
El magnetisme desprès va anar
més enllà de la influència dels astres. Kavakos va superar el repte
amb la naturalitat de qui domina
fins a l’última nota de les endimoniades tessitures de l’obra. El color
i l’expressivitat van aparèixer en la
màgia de l’Allegro moderato inicial,
van continuar en l’extrema sensibilitat del lent segon moviment i
van finalitzar amb el vibrant ritme
del Finale.
L’extraordinari nivell de la primera part, amb propina del solista
inclosa, va deixar l’auditori expectant davant la sacsejada d’Un rèquiem alemany de Brahms, un altre desafiament per a l’orquestra, l’Orfeó
Català i el Cor de Cambra del Palau.
La direcció de Jurowski, amb precisos, detallistes i silenciosos silabejos dirigits a les corals, va encarrilar
la cohesió de les formacions amb el
sòlid baríton Dietrich Henschel i la
lluminosa soprano Miah Persson,
que va estremir l’auditori amb el
solo que el compositor va dedicar a
la memòria de la seva mare.
El millor va ser el bon acoblament entre els participants, mantenint les altes cotes de tensió dramàtica d’aquesta peça mestra plena de variades atmosferes. Un bon
remat per a una gran vetllada. H
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mella i els seus 24 anys resplendeixen a bord d’un vestit exquisidament
blanc.
El photocall respira sensualitat, encara que sigui impostada. Per la sala,
condicionada com a auditori, amb
un centenar de cadires disposades
al voltant d’un escenari i un faristol,
desfilen les cares familiars del cine
8 Octubre,
2015
pornogràfic
espanyol, per
exemple

ra Barcelona i Ratpenat. Julia de Lucía. En canvi noPAÍS:
hi és Nacho
Vidal, el
España
més pròxim a un rei que té la indústria local, per culpa
d’una «migraPÁGINAS:
39
nya enorme que li ha agafat després
de tres dies de festival»,
segons
expliTARIFA:
8367
€
carà més tard el mestre de cerimòniCM² es. El musclo a ÁREA:
mig obrir361
que aquest
any és el símbol del saló, transsumpte mol·lusc dels genitals femenins, es-

i més glamurós acte
nes eròtiques («he de masturbar-me
del Saló Eròtic FRECUENCIA:
per la meva
feina»), forma part del
Diario
jurat. «Possiblement sóc l’única que

no consumeix porno de forma habiO.J.D.: 89305

tual, així que crec que aporto una viCarolina Abril, millorE.G.M.: 501000
sió diferent, sense contaminar. Duactriu de l’any, és
rant dos dies em dedico a veure els
34%
SECCIÓN:treballs
BARCELONA
nominats
i em fixo sobretot
l’orgullosa inventora
de enGRAN
les cares: m’han de convèncer que
l’anomenada Palla Renfe s’ho estan passant bé». Amb aquesta

CARLOS MONTAÑÉS

exposició A L’eixAMpLe

La pedrera ret
tribut als artesans
del modernisme
La mostra reuneix
100 obres disperses
propietat de museus
i de col·leccionistes
CRIStINa SaVaLL
BARCELONA

Feia més de 50 anys que les bellíssimes obres modernistes creades a finals del segle XIX i a principis del segle XX per ebenistes, forjadors, joiers, fabricants de rajoles, teixidors,
vidriers i ceramistes de Barcelona i
d’altres enclavaments catalans no
s’havien exhibit en un gran espai.
Concretament des del 1964, quan el

Palau de la Virreina va acollir l’exposició Arts Sumptuàries del Modernisme Barceloní.
Des d’avui fins al 7 de febrer, el
principal de la Pedrera, on habitava la família Milà, reuneix més de
100 peces d’arts aplicades que actualment estan disperses en institucions culturals, com el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu d’Art de Cerdanyola (MAC), o en
mans de col·leccionistes privats.
Una de les aportacions de l’exposició, titulada Modernisme: Art, Tallers,
Indústries, és una fotografia inèdita
del mateix pis a principis del segle
XX en la qual s’observen els sostres
ondulants que s’han perdut. Una

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

nia Lapiedra, una altra triomfadora
de la nit, i per partida doble: la millor actriu revelació per un costat i la
millor escena amateur per l’altre. El
primer anal de Apolonia havia despertat de fet certa expectació: només cal
mirar els comentaris a internet. En el
seu twitter, apolonia va confessar fa
poc que és «súper tímida». Una cosa
no és oposada a l’altra. H

ta, que té a Barcelona «vuit edificis
declarats patrimoni universal per la
Unesco», segons recorda Marga Viza, directora de Cultura de la Fundació Catalunya-La Pedrera. La Casa
Milà n’és un.
VIDRIERES / L’exposició disposa de de-

33 Mireia Freixa, ahir, davant una vidriera de Ludwig Dietrich von Beärn.
altra de significativa és l’obertura
d’un balcó que dóna al passeig de
Gràcia, que acostuma a estar tancat.
La vista des de la sala és una de les
més boniques de la ciutat. També entren en el joc expositiu les portes, columnes, una barana de Josep Maria
Jujol i paviments hidràulics de l’edi-

fici de Gaudí.
Mireia Freixa, catedràtica d’Història de l’Art de la Universitat de
Barcelona, és la comissària d’una
detallada mostra que ret homenatge als tallers i a les petites indústries que van treballar en les arts aplicades per a l’arquitectura modernis-

licades peces de vidre que s’han desmuntat, s’han traslladat en capses
de màxima protecció i s’han tornat
a muntar, com l’espectacular vidriera Dames del gronxador (1910), obra de
Ludwig Dietrich von Bearn, que ha
cedit el MAC, i el preciós biombo
amb tècnica cloisonné elaborat el
1903 per Frederic Vidal.
Gaspar Homar i Joan Busquets
són dels artistes amb més presència, per la qualitat dels seus llums de
metall i vidre emplomat. Al ceramista Lluís Bru també se li dedica una
sala en la qual destaquen els dibuixos previs a les columnes del Palau
de la Música, propietat de la família
Muñoz-Varela. L’empresa Masriera
aporta alguna de les seves cèlebres
joies esmaltades i també catàlegs i
quaderns originals. H

era l’objectiu de la instal·lació proposada per Núria Güell i Levi Orta
per al festival Ingràvid de Figueres.
Els dos artistes havien previst que
«un cotxe esportiu decorat amb motius feixistes es passegés fent cinc
voltes per la Rambla cada dues hoOctubre,
res». Es8tracta
d’un2015
Fiat Uno bastant
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cia:PAÍS:
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¿veritat? A veure,
tampoc et posis xulo. Com pots
comprendre, no som una oenagé.

verns s’agenollaran davant nostre, els tenim agafats pels ous. Si
marxem, aquí s’armarà un bon sidral. Els aturats seríeu legió. Potser sí que ens hem quedat amb el
cul a l’aire, però els que acabareu
rebent sereu vosaltres. Ara ho entens, ¿veritat? H

La nova etapa municipal

¿Resistències al canvi?
La gestió municipal de la cultura a la Barcelona de Colau ha de desterrar l’elitisme i l’immobilisme
QUICO

Pi de la Serra

L

a perspectiva en la política
municipal és d’un temps
de canvi i de voluntat
d’una revolució democràtica en les formes i el contingut. No coincidir amb els nostres
punts de vista és normal perquè els
angles en què ens situem dins del
camp musical parteixen d’òptiques
diferents. Una qüestió que, lluny de
ser un problema, afrontem com a
font d’inspiració i enriquiment. La
intenció és expressar la pluralitat en
lloc de buscar la veritat monolítica.
Estem en disposició d’assegurar
que la receptivitat de les nostres exposicions per part de les persones
amb responsabilitat política serà positiva. No estem tan segurs que els
nostres plantejaments siguin rebuts
de grat entre els tècnics culturals, els
mateixos que per les seves capacitats es van guanyar la plaça fa temps
i van mostrar la seva professionalitat en anteriors temps polítics.

És necessaRi obrir un

debat en què participin els agents
del sector musical i que el promogui
l’ICUB. Així es podran fer els canvis
profunds i urgents en la política cultural de Barcelona. Si es porta a terme la convocatòria, es trobarà suport i col·laboració, fins i tot sabent
que el camí serà ardu. Confiem que,
amb persistència, s’imposarà la voluntat de canvi a favor d’una cultu-

ra popular participativa
a l’abast de la ciutadania
i en benefici del mateix
sector.
Els que subscrivim
aquest text formem part
del sector musical des de
fa dècades. Hem participat sempre que se’ns ha
convocat des d’instàncies municipals. Hem sigut part activa en la tasca d’elaborar un llibre
que va resumir anàlisis
i punts de vista, a més de
conclusions i directrius
per al futur. Desafortunadament, va ser una oportunitat perduda i només
va servir per sembrar el
desànim. Quan es va elaborar el llibre blanc de la cultura, almenys pel
que fa a música les conclusions denotaven vaguetat i no van reflectir
les aportacions dels que diàriament
breguem amb la realitat musical de
base.
En el passat, la dinàmica sempre ha sigut la mateixa: el regidor
de Cultura es reunia primer amb els
influents –és a dir, els responsables
del Gran Teatre del Liceu, el Palau
de la Música, l’Auditori, l’OBC…– i
amb ells pactava la inversió municipal, gairebé el 80% del pressupost de
l’ICUB dedicat a música. Després el
regidor delegava en un càrrec de la
seva confiança, moltes vegades un
tècnic, la complexa tasca d’aplacar la
resta del sector musical, la immensa
majoria. La consigna era clara i diàfana: repartir el pressupost sobrant
sense que hi hagués cap possibilitat
de modificar res.
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FRANCINA CORTÉS

Des del respecte a la facultat de
la comissionada de Cultura per formar un equip de gestió en l’organigrama de l’ICUB, creiem que un dels
eixos del període actual seria rebutjar l’ombra del passat. No pretenem
forçar ningú, però tampoc és raonable la reiteració de la mateixa cantarella que se’ns repeteix des dels
temps de Mascarell, Martí i Ciurana:
no es pot fer res, el sector està atomitzat, és caòtic i està mancat d’un
interlocutor vàlid. A aquesta cançó
melòdica li falta nervi i substància i
li sobren prejudicis propis dels que
no desitgen moure’s del lloc on exerceixen. Això ens condueix a pensar
que hi ha qui va despistat en relació
amb els canvis que s’han de produir
a la nostra ciutat des de l’arribada a
l’alcaldia d’Ada Colau.
La cultura elitista, l’immobilisme, la projecció de ciutat/parc temàtic, ha ofert beneficis a un sec-

tor econòmic concret. Contrapartida: una ciutadania allunyada de
les seves institucions i els barris
més desprotegits sense participar
de la nòria pública municipal. Al
contrari dels que prefereixen una
Barcelona congelada, nosaltres estem convençuts que s’ha de canviar de direcció, dotar-la de nous impulsos i democratitzar la vida cultural. Per fer-ho s’ha de comptar
amb la iniciativa i les aportacions
dels que estiguin disposats a apostar. No deixem de banda en aquesta nova etapa els que fins i tot venint del passat vulguin aportar la
seva visió. La tasca requereix competència, il·lusió i solvència. Els
reptes s’albiren complexos, encara que comptant amb la voluntat
dels que desitgin apuntar-se creiem que es pot aparcar la desídia.

Una ciUtatels habitants

de la qual participin activament en
una vida municipal viva, amb iniciatives, solidària, justa i innovadora és el que va convertir Barcelona
en un punt de referència mundial. Aquest seria el camí que nosaltres defensem i pel qual apostem.
El món de la cultura, l’art i la música ha d’abandonar actituds de supremacia i enterrar el gregarisme.
Reprenguem el caràcter transgressor, democràtic i llibertari que impulsi canvis i ens condueixi a viure amb placidesa i a ser artífexs del
destí. Aquest és el nostre esperit,
un acte de compromís i una acta
per a la memòria. ¡Salut! H
Cantautor. Firmen també aquest article
Daniel Negro (Harlem Jazz Club)
i Lluís Cabrera (Taller de Músics).
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’una família rica. Maldà (VoSe).

OPORTUNIDAD. De Susanne Bier.

Waldau. 16 anys. Dinamarca. 2014.
s vides d’un policia honrat i un psioincideixen amb imprevisibles conVoSe).

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 63

O.J.D.: 89305

TARIFA: 20917 €

E.G.M.: 501000

ÁREA: 904 CM² - 85%

SECCIÓN: CARTELERA

63

DIJOUS
8 D’OCTUBRE DEL 2015

el Club del
subscriptor de
www.tresc.cat 902 33 90 33

arts escèniques

Vins

N CÓRCEGA. De Jean François

t Cassel. 12 anys. França. 2015.
Dos pares se’n van de vacances
Una d’elles intenta seduir l’altre procines, Gran Sarrià i Icaria (VoSe).

ES. De J. F. Daley i J. M. Goldstein.

anys. EUA. 2015. COMÈDIA. 100
mb dos fills emprèn un viatge a un
nesa Diagonal Mar, cinesa Heron
uinista i c. Maremàgnum.

Victor Matellano. Amb Caroline
16 anys. Espanya. 2015. TERROR.
s atrauen a una mansió homes amb
onverteixen en una orgia de sang.
ran les seves víctimes. c. Girona.

OSTO. De Gabriel Mascaro. Amb
Geová Manoel Dos Santos. 12 anys.
. 80 min. Un investigador que estuba a un poble costaner mentre una
ge de lluita i superació. Maldà (VoZumzeig (VoSe).

‘Ozom’, de Mag Lari

28-35 €

amb quatre il·lusionistes més

21 €

teatre cOMtaL - barcelona

Seguí, 1-9. tel. 93 567 10 70

ÁNTAR: EL TEATRO DEL MÁS

uel Novoa. Espanya. 2015. DOCUrat d’una sofisticada civilització que
200 anys. 17.30.

De Martin Ritt. Amb Woody Allen i
976. COMÈDIA. 95 min. Un tipus
vetats per figurar a la llista negra fir18.30.

e Mike Leigh. Amb Timothy Spall i
. GB. 2014. DRAMA. 149 min. La
ntor britànic, J. M. W. Turner, que via seva majordoma. VoSe. 20.00.

De l’1 de desembre al 31 de gener
compra d’entrades a la web www.tresc.cat

Ozom és el nou espectacle de màgia del Mag Lari, on intentarà
sorprendre no només amb jocs de mans, sinó també amb tot
l’il·lusionisme del teatre. Es tracta d’un plantejament teatral diferent:
Ozom transporta el públic a un festival de màgia on, juntament amb el
Mag Lari, actuen quatre il·lusionistes que han sigut referents mundials
en algun moment o altre de la història de la màgia. Ozom podria ser el
país d’on vénen els mags o una paraula màgica que té poders.

Antoni Maria Claret, 8. Tel. 977 60
. www.jcacinemes.cat. regresión.
trapa la bandera. cuatro fantásti.c.l.e. la mujer de negro: el ánolo química. cómo entrenar a tu
a residencia de los dioses. C. Del
nte secreto. nuestro último verano
ok. blackhat... la casa mágica. C.
rinto: las pruebas. chappie. eveilla y la leyenda de la bestia. Irrationeken. la visita.

Tel. 93 883 21 08. www.cinesacec.
a. C. Del revés. C. los Minions. C.
del laberinto... VO i cast. everest. D i
Marco Macaco. C. regresión. Hito sin ascensor. VOSE.

exclusiu

a Sant Sadurní d’anoia
DiVersOs esPais - St. SaDurní D’anoIa

69 €

Dissabte 17 d’octubre a les 10.00 hores
reserva de places a la web www.tresc.cat
El Club TR3SC convida els socis a participar en una escapada Premium
a Sant Sadurní d’Anoia. A les 10.00 hores es visitarà Caves Recaredo, on
s’explicaran els seus orígens, expressió del paisatge i la viticultura
biodinàmica. A les 12.30 hores, es visitarà la cava Maria Rigol Ordi,
microceller elaborador de cava. L’activitat inclou també un dinar
gastronòmic i un maridatge al restaurant Taps de Suro, així com una
visita al Centre d’Interpretació del Cava.
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Museus

Música

OIN VIDEO. Diversos autors. 180
d’artistes de l’Amèrica Central, ene a Felipe Carrillo que va incorporar
oderna. 21.30.

ALLÈS. Avinguda Can Jofresa, 85.
dv. i ds. M.: dg. www.cinesa.es. atrast., D i 3D. everest. C i cast., D. i 3D.
st. extinción. ahora o nunca. ameagente secreto. Ático sin ascenera. capitán Diente de Sable y el
ma. ciudades de papel. cuatro
és. el caso Heineken. el corredor
uebas. el desconocido. Francisrrational man. Hitman: agente 47.
ta. Ma ma. Misión imposible: nación u.n.c.l.e. Pinocho y su amiki. una semana en córcega. Va.

escapada cavista

Música i xocolata
Museu De La xOcOLata - barcelona
Divendres 16 d’octubre a les 19.00 hores
reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

10 €
8€

Proposta de maridatge de xocolata amb piano i violoncel, que
interpretaran temes inèdits adaptats a un tast de diverses xocolates.
L’experiència del tast de la xocolata anirà acompanyada de la música
per fer-ne aflorar tots els possibles matisos.

tribut a Billie Holiday
centre fraternaL - PalaFruGell
Diumenge 11 d’octubre a les 23.00 hores
Més informació a la web www.tresc.cat

Maridatge entre els vins Rojo Parals i la música de Leslie Helpert Trio,
que farà un tribut a Billie Holiday. El xou anirà a càrrec de Mariona Parals
i comptarà amb Leslie Helpert (veu), Tom Warburton (contrabaix) i
Jaume Llombart (guitarra). Amb la participació de Marc Camins.
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Música

18 €
20 %
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Música
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Cinto Verdaguer, 22. Tel. 938852403.
Dv. a dt.: Irrational man. C.

L PEnEdèS

ostra Senyora, 35-37. T. 600716688.
de dia. C. Mientras seamos jóven París. love and mercy. VOSE.

ral Prim, 7. T. 93 890 24 13. re-

ELTRÚ

ncipal, 90. Tel. 938938103. www.cia la bandera. Irrational man. eveón silencioso. Ático sin ascensor.
able y el tesoro de... regresión.

. Rambla l’Onclet, 18. T. 902888300.
es. Tancat per reformes.
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‘clams’ inaugura el
Músiques sensibles
Liceu (saLa fOyer) - bcn

el 23 d’octubre / 21.30h
entrades, a www.tresc.cat

12 €
30 %

aniversari de la st.
andreu Jazz Band
PaLau De La Música - bcn

14 de novembre / 20.30h
entrades, a www.tresc.cat

18-42 €

15 %

‘L’optimista global’
amb eduard Biosca exclusiu
cineMes girOna - bcn

23 d’octubre / 21.30h
entrades, a www.tresc.cat

6€

Clams, que presentarà el seu segon disc, va
sorgir del projecte Música per a la Inclusió.

La Sant Andreu Jazz Band celebra el seu
aniversari en el 47è Voll damm festival.

nova versió d’Optimisme global, amb Eduard
Biosca i el Sr. Bohigues.
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Vegeu els tràilers de les pel·lícules d’estrena i les sales de cinema de
ÁREA: 113 CM² Catalunya
- 10%
SECCIÓN:
CULTURA
on es projecten
a www.lavanguardia.com/trailerscine
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Cartellera elaborada per OneData. comercial@onedata.es

IDEES

n

La Filmoteca de Catalunya
acull la projecció de dos
vídeos del projecte Flip Coin
Video, un dels quals tracta la
història de Felipe Carrillo
Puerto, governador de
Yucatán que va incorporar
l’escola moderna influït per
les idees de Francesc Ferrer i
Guàrdia. 21.30 hores. 4 euros

Francesc Ferrer i Guàrdia

Ander Tellería (acordió) i
Marion Platero (violoncel)
actuen avui al Palau de la
Música dins del cicle El primer
Palau. Es tracta d’un concurs
que, des del 1996, permet
a joves intèrprets compartir
el seu talent amb l’oportunitat de guanyar el certamen.
19.30 hores. 12 euros.

n

Thriller

Marion Platero
c

12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

vendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D

r
D
ta

LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

16.15
16.10
16.00
16.00
16.15
16.35
16.05
17.50

G

M

Boliche
Comèdia
Gran Sarrià Multicines
c Yelmo Cines Icaria

18.10 20.10
18.10
18.00
18.20

16.05
16.30
16.05
17.30

18.05
19.10
19.05
19.50

20.05 22.00
22.20
22.05
22.10

El somni català

ESPANYA. 2015. DIR.: JOSEP M. FORN.

16 A

dels 90, el moviment de la música electrònica francesa avança
Paul està fent els seus primers passos com a discjòquei en
cturna parisenca i ha creat amb el seu millor amic un duo ano126 min.
22.15
22.00
a
20.00 22.30
19.30

15. DIR.: F. VEIROJ. INT.: Á. OGALLA I M. LARRALDE.

12 A

Repassa les cicatrius d’un jove que desitja emancipar-se d’allò
control, alhora que dispara contra si mateix i amb un afany
tions de fe, de culpa i de desig.
77 min.
a
16.30 18.30 20.30 22.35
16.10 18.10 20.20 22.30
17.45 19.45 21.45

D. ALFREDSON. INT.: A. HOPKINS I J. STURGESS.

12 A

òria del segrest que va commocionar la societat europea de
1983, el magnat de la cervesa Alfred Henry Heineken va ser
amb el seu xofer, per una banda que va exigir 50 milions de
ertat.
95 min.
D 19.00 21.30
es 16.00

berinto: Las pruebas

ALL. INT.: DYLAN O’BRIEN I THOMAS BRODIE-SANGSTER.

12 A

Everest

DIVERSOS PAÏSOS. 2015. DIR.: B. KORMÁKUR. INT.: J. CLARKE I J. BROLIN.

Extinction

16.10
16.15
16.10
15.55
18.20

18.20
18.20
18.10
18.00
20.30

20.40
20.25
20.10
20.00
22.40

G

22.50
22.30
22.10
21.55

c

v

APTA

12 A

Aventura: Inspirada en els increïbles esdeveniments que van tenir lloc durant un intent per conquerir el pic més alt del món, descriu l’impressionant recorregut de dues
expedicions que s’enfronten a una de les pitjors tempestes de neu mai conegudes per
l’home.
121 min.
Arenas de Barcelona 15.45 19.00 21.45
¶ Arenas de Barcelona
16.15 19.10
Aribau Multicines
16.10 19.05 22.00
c Balmes Multicines
16.30 19.20 22.10
Bosque Multicines
16.05 19.05 22.05
Cinesa Diagonal Mar 16.25 19.00 22.15
¶ Cinesa Diagonal Mar
17.00 19.30 22.00
Cinesa Heron City 3D 16.15 18.45 22.15
¶ Cinesa Heron City 3D
17.00 19.30 22.10
Cinesa La Maquinista 16.00 18.25 20.10 22.35
¶ Cinesa La Maquinista
19.00 22.00
Cinesa Maremàgnum 18.25 20.00 22.25
¶ Cinesa Maremàgnum
16.00
Glòries Multicines
19.00 22.00
¶ Glòries Multicines
16.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 19.00 22.00
¶ Palau Balaña Multicines 16.20 19.15 22.10
c Verdi Park HD
16.00 20.10 22.30
c Yelmo Cines Icaria
17.30 20.00 22.30
c Yelmo Cines Icaria
19.00
HONGRIA , ESPANYA. 2015. DIR.: M. Á. VIVAS. INT.: M. FOX I J. DONOVAN.

M

Cinesa La Maquinista
Cinesa Maremàgnum
Glòries Multicines
Palau Balaña Multicines
c Yelmo Cines Icaria

Documental: Treball que recorre fets històrics a Catalunya que, iniciant-se l’any 1904
fins a l’actualitat, expressen, des d’una mirada poètica, la visió personal de Forn sobre
la lluita dels catalans per a la recuperació dels drets nacionals.
80 min.
C Méliès
17.50

20.25

M. HANSEN-LOVE. INT.: F. DE GIVRY I P. ETIENNE.

G

Irrational man

12 Ac
Drama: El professor de filosofia Abe Lucas ha tocat fons a nivell emocional. Poc
després de començar a fer classe a la universitat d’una petita localitat, comença a
relacionar-se amb dues dones: Rita Richards, una professora que se sent molt sola, ic
Jill Pollard, la seva millor estudiant.
96 min.
Arenas de Barcelona 16.00 18.00 20.00 22.00
Aribau Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
c Balmes Multicines
16.00 18.30 20.30 22.30
c Balmes Multicines
18.00 20.00 22.00
Bosque Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
sions
Cinesa Diagonal Mar 16.20 18.25 20.35 22.45
C Cinesa Diagonal Mar
17.00
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.05 20.15 22.20
C Cinesa Heron City 3D 16.45 19.30
c
Cinesa La Maquinista 16.10 18.20 20.40 22.45
Cinesa Maremàgnum 20.15
Comèdia
16.10 18.10 20.10 22.10
senta
Glòries Multicines
16.00 18.00 20.00 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.05 20.10 22.10
c Méliès
18.00 22.05
C Palau Balaña Multicines 16.00 18.00 19.55 22.00
c
c Renoir Floridablanca
16.15 18.15 20.15 22.15
c Verdi HD
16.05 20.25 22.30
c Verdi HD
18.15 21.40
c Yelmo Cines Icaria
18.00 20.10 22.20
T
EUA. 2015. DIR.: WOODY ALLEN. INT.: JOAQUIN PHOENIX I EMMA STONE.

Jack

c
c

ALEMANYA. 2014. DIR.: EDWARD BERGER. INT.: IVO PIETZCKER I GEORG ARMS.12

16 A

mas i la resta de clarians s’han d’enfrontar al seu desafiament
Thriller: Nou anys després que una infecció convertís gran part de la humanitat en
l moment: buscar pistes sobre la misteriosa i poderosa orcriatures salvatges i sense intel·lecte, el Patrick, el Jack i la seva filla, la Lu, sobreviuen
com a CRUEL. Aquest viatge els porta a les Brases.102 min.
tot sols. No obstant això, alguna cosa terrible passà entre el Patrick i el Jack i un odi
a 15.45 19.00 21.45
profund perviu entre ells.
108 min.
16.20 19.10 22.00
Cinesa Diagonal Mar 17.00 19.00 22.00
16.00 19.00 22.00
Cinesa Heron City 3D 16.45 19.45 22.10
r 17.00 19.40 22.20
D 17.00 19.40 22.20
ta 17.00 19.40 22.20
Fargo
EUA. 1996. DIR.: JOEL COEN. INT.: FRANCES MCDORMAND I WILLIAM H. MACY. 18 A
m 17.00 19.40 22.20
Thriller: Un home apocat i tímid, casat amb la filla d’un milionari que el manté total16.10 19.05 22.00
ment allunyat de la seva fortuna, decideix contractar dos delinqüents perquè segresnes 16.00 19.00 21.50
tin la seva dona i muntar amb el rescat el seu propi negoci. Però en el transcurs del
19.35
22.15 DE LA MUSICA CATALANA
PALAU

A

Drama: Encara que només té 10 anys, el Jack té cura de si mateix i del germà petit,
el Manuel. La mare, la Sanna, treballa tot el dia i per les nits li agrada sortir perquè és
incapaç de fer front a la vida real que té com a mare soltera. Un dia, el Jack pateix un
accident domèstic i es enviat a un centre dels Serveis Socials.
103 min.vida
Boliche
16.00 18.00 20.00 22.00
c Yelmo Cines Icaria
17.50 20.00 22.10
simple pr
c

La cabeza alta

FRANÇA. 2015. DIR.: E. BERCOT. INT.: ROD PARADOT I CATHERINE DENEUVE.

L

16 AESP

Drama: Després de ser abandonat per la seva mare, el jove Malony porta des queDrama
tenia 6 anys entrant i sortint del jutjat de menors.
119 min.drid
c Balmes Multicines
16.20 19.15
amb l’única m

La camarera Lynn

