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IDEES

La Simfònica del Vallès dirigida per Miquel Ortega interpreta aquesta tarda (19 h) al
Palau de la Música amb la
soprano Hasmik Nahapetyan,
els tenors Alejandro Roy i
Lorenzo Moncloa, el baríton
Ismael Pons i el Cor de Cambra del Palau de la Música els
Bohemios d’Amadeu Vives.

ín

Miquel Ortega

Un grup de científics arriba a
Arkanar, planeta amb un
règim tirànic semblant a l’edat
mitjana de la Terra. No hi han
d’interferir, però desencadenen una guerra. És el film Qué
difícil es ser un dios, del rus
Aleksei Guerman, que avui
projecta (20.30 h) el Zumzeig
Cinema (C/ Béjar, 53)

c

seu talent per actu

Qué difícil es ser un dios

c

0 12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

c
c
c

divendres, 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

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

nista
num

G

16.00 18.30
16.00

URA POITRAS.

7 A

ner del 2013, Laura Poitras va començar a rebre correus electròquals algú assegurava tenir proves dels programes de vigilància
la NSA.
114 min.
16.00

: JEAN-CHARLES HUE. INT.: M. DAUBER I M. DORKEL.

12 A

eriple del Jason, un jove ienix de 18 anys. Ell i els germans es
a per robar un carregament de carbó.
94 min.
s
18.05
18.30

ir a una despedida

R.: MANUELA MORENO. INT.: C. DE MOLINA I M. HERVÁS.

M

16 A

d’amigues a la vintena, amb vides que no són el que esperaven
ents, decideixen organitzar un comiat de soltera inoblidable a la
onsable del grup.
97 min.
ona 15.45 17.45
16.30 20.40
Mar 16.00 18.05 20.10 22.15
y 3D 16.00 18.15 20.25 22.45
nista 16.00 18.10 22.25
num 20.25
s
18.05 22.15
ticines 15.55 18.00

El último lobo (Wolf Totem)

XINA, FRANÇA. 2014. DIR.: JEAN-JACQUES ANNAUD. INT.: SHAOFENG FENG.

Ex-machina

REGNE UNIT. 2015. DIR.: ALEX GARLAND. INT.: S. . MIZUNO I O. ISAAC.

EUA. 2015. DIR.: JAMES WAN. INT.: VIN DIESEL I PAUL WALKER.

a tres hores d’Addis Abeba, una adolescent de 14 anys anomenaescola caminant quan un grup d’homes a cavall l’envolten en un
la.
96 min.
16.05 18.05 20.05
16.10 18.15 20.25 22.30

ano

14. DIR.: PAOLO VIRZI. INT.: F. BENTIVOGLIO I V. GOLINO.

7 A

e Nadal, un tot terreny de luxe treu un ciclista de la carretera. A mearint els fets que precedeixen l’accident, les vides de l’adinerada fantrecreuen de manera inesperada amb les dels Ossolas.111 min.
16.00 20.20
s
18.10 22.20
16.00
cines 16.00 18.05 20.10 22.15
nca
20.00 22.40
a
17.50 20.10

16 A

Acció: Deckard Shaw esdevé el pitjor perill de Dominic Toretto i la seva família quan
busca venjança per la mort del seu germà.
137 min.
Arenas de Barcelona 21.50
Bosque Multicines
22.00
Cinesa Diagonal
19.45 22.20
Cinesa Diagonal Mar 16.20 19.00 21.50
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.50 21.45
Cinesa La Maquinista 16.00 19.00 22.00
Cinesa Maremàgnum 16.30 19.20 22.00
Glòries Multicines
19.30 22.05
c Yelmo Cines Icaria
19.30 22.15
ESPANYA. 2014. DIR.: GRACIA QUEREJETA. INT.: M. VERDÚ I A. DE LA TORRE.

12 A

12 A

Thriller: Un programador de 24 anys té l’oportunitat de participar en un experiment en
el qual interactua amb la primera intel·ligència artificial autèntica del món. 108 min.
c Yelmo Cines Icaria
22.35

Fast & Furious 7

12 A

Comèdia: L’Elia reuneix amics i familiars per celebrar els 40 anys i comunicar-los que
és l’única guanyadora del pot que l’Euromilió sortejava aquesta setmana. 97 min.
Cinesa Diagonal
16.00
Cinesa Diagonal Mar 22.10
Cinesa Heron City 3D 22.00
Comèdia
20.15
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.10 20.15 22.15
Renoir Floridablanca
16.10 20.15
Yelmo Cines Icaria
17.50 20.00

Focus

EUA. 2015. DIR.: GLENN FICARRA, JOHN REQUA. INT.: W. SMITH I M. ROBBIE.

16 A

Comèdia: El Nick és un estafador veterà que introdueix en l’ofici una jove anomenada
Jess. Tot es complica quan tots dos comencen un romanç i finalment ell decideix
posar-hi fi. Tres anys més tard, ella destrossa el seu últim pla.
104 min.
Cinesa Diagonal
22.50
Cinesa Diagonal Mar 22.15
Cinesa La Maquinista 19.30 22.15
Cinesa Maremàgnum 20.10

Fuerza mayor

SUÈCIA. 2014. DIR.: R. ÖSTLUND. INT.: JOHANNES BAH KUHNKE I LISA LOVEN.

7 A

Drama: L’univers d’una família no torna a ser el mateix després de viure una allau als
Andrei Filipov era el millor director d’orquestra de la URSS i dirigia
Alps. En comptes de protegir els fills, el pare fuig per salvar-se.
118 min.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA Lauren Universitat
a del Bolshoi. Però en plena glòria va ser acomiadat. 119 min.
16.15 19.00 22.15

2009. DIR.: RADU MIHAILEANU. INT.: M. LAURENT.

APTA

M

G

de música, Nirvana. El treball mostra nombroses entrevistes amb familiars i amics
propers a ell.
132 min.
c Yelmo Cines Icaria
19.50
c

7 A

Aventura: Any 1969. Chen Zhen, un jove estudiant de Pequín, és enviat a la Mongòlia
Interior per educar una tribu de pastors nòmades.
118 min.
Cinesa Diagonal Mar 17.00

Felices 140

DIR.: ZERESENAY BERHANE MEHARI. INT.: M. GETNET.

G

quartet de corda de Nova York està a punt de rebre un cop molt dur que pot posar en
dubte el seu futur.
105 min.
n Cinemes Texas
16.00 20.15

La casa del tejado rojo

JAPÓ. 2014. DIR.: YÔJI YAMADA. INT.: TAKAKU MATSU I HARU KUROKI.

7 A

Drama:El1936,laTakideixalafamíliaalcampperanaratreballarcomacriadaenunacasac
moderna amb una teulada vermella a dues aigües als afores de Tòquio. 136 min.c
c Méliès
18.00

La dama de oro

REGNE UNIT. 2015. DIR.: S. CURTIS. INT.: HELEN MIRREN I RYAN REYNOLDS.

13 A

Drama: Després de fugir de Viena durant la Segona Guerra Mundial, una dona jueva
anomenada Maria Altmann emprèn un viatge per reclamar les possessions que els
nazis van confiscar a la seva família.
110 min.c
Arenas de Barcelona 19.45 21.45
Aribau Multicines
16.10 19.05 22.00
c Balmes Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
Bosque Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
Cinesa Diagonal
18.30
Cinesa Diagonal Mar 20.30 22.30
Comèdia
16.10
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c Renoir Floridablanca
18.10 22.15
c Verdi HD
16.00 18.10 20.20 22.30
c Yelmo Cines Icaria
18.00 20.15

La familia Bélier

FRANÇA, BÈLGICA. 2014. DIR.: ERIC LARTIGAU. INT.: K. VIARD I F. DAMIENS.

APTA

Comèdia: En la peculiar família Bélier, tots són sords menys la Paula, que té 16 anys.L
Animada pel professor de Música, decideix preparar la prova per a un concurs de cantEU
de ràdio nacional.
100 min.Comèdia
tència del xicot, l’A
Arenas de Barcelona 15.45 17.45 19.45 21.45
Aribau Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
c Balmes Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
c Boliche
18.00 20.00 22.00
Bosque Multicines
16.05 18.15 20.20 22.30
Mad Ma
EU
Cinesa Diagonal
16.00 18.05 20.10 22.15
Acció:
Cinesa Diagonal Mar 16.15 18.20 20.25 22.30
Mad
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.15 20.30 22.45
tantment a
Cinesa La Maquinista 16.00 20.15 22.50
c
Comèdia
16.10 18.20 20.20 22.20
Glòries Multicines
18.00 22.10
Mad Ma
EU
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.10 20.15 22.15
Acció:
c Renoir Floridablanca
16.05 18.05 20.15 22.20
son
c Verdi Park HD
16.00 18.10 20.20 22.30
s’imposen a les a
c Yelmo Cines Icaria
18.00 20.10 22.20
c
La fiesta de despedida
ISRAEL. 2014. DIR.: TAL GRANIT, SHARON MAYMON. INT.: ZE’EV REVAH.
12 Ac
Comèdia negra: Un grup d’amics que conviuen en una residència d’avis a Jerusalemc
construeixen una màquina d’eutanàsia per ajudar un amic malalt terminal. 90 min.Mandarinas
ESTÒNIA. 2013. DI
c Balmes Multicines
16.10
Drama
c Renoir Floridablanca
16.00 18.00
c Yelmo Cines Icaria
17.50 19.50
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Barcelona ciutat

EXPOSICIONS
DE LA SETMANA

Cinc minuts. Retrats periodístics. Pre

sentació d’aquest llibre de Pedro Ma
dueño, fotoperiodista de La Vanguar
dia, a càrrec de Jaume Giró, director
general de la Fundació Bancària La
Caixa, i l’autor.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr
dia, 68 (19.30 hores).
El paper de la Unió Europea al món. En

el marc d’aquest cicle, Josep Ramo
neda, filòsof i periodista, pronuncia
la conferència El futur polític i social
de la Unió Europea: quina Europa es
dibuixa pel 2030?.
Palau Macaya. Passeig de Sant Joan,
108 (16 hores).
L’aportació de l’Església a la història de
Catalunya i a la seva identitat. Confe

rència a càrrec de mossèn Joan Gal
tés, vicari episcopal de l’arxidiòcesi
de Barcelona.
Palau Macaya. Passeig de Sant Joan,
108 (19 hores).

Dilluns de cinefòrum. En aquestes ses

sions, sempre amb una programació
diferent, hi ha teatre, cinema mexi
cà, cinema policíac o història.
La BiblioMusiCineteca. Vila i Vilà, 76,
baixos (19 hores).

]El fotoperiodista Juan Guerrero presenta a la galeria Barcelona

Visions una sèrie de fotografies, sota el títol de Lamento Borincano
(en referència a un conegut bolero), en les quals mostra la duresa
de la vida quotidiana dels indis quítxues de l’Equador. Són imatges
impactants però com totes les seves, plenes de tendresa.

Els quítxues de Juan Guerrero
Dimarts, 5
Omaggio al Savanzati. Fiori.

Obres pictòriques, aqua
rel∙les, ceràmiques, escul
tures i gravats que l’artista
sicilià resident a Catalunya
Tano Pisano va crear expres
sament per aquesta exposició
el 2012. Istituto Italiano di
Cultura. Passatge Méndez
Vigo, 5, Barcelona (inaugura
ció, 19 hores).
La primavera siempre vuelve.
Quatre artistes amb estils di
ferents mostren les seves últi
mes obres. Esart Galería. Di
putació, 188, Barcelona.
Retrats, paisatges i bodegons.

Aquarel∙les de Pilar Solsona
Ariño. Centre cívic La Sede
ta. Sicília, 321, Barcelona.

Dimecres, 6
El gran Capital. A través de les
seves obres Ferran Farré re
flexiona sobre els diners, la
riquesa i les actituds que hi
tenim. Convent de Sant Agus
tí. Comerç, 36, Barcelona (in
auguració, 19.30 hores).

Dijous, 7
Estructuras reflectantes. Obres

d’Iñaki Ormaechea. Galeria
Alejandro Sales. Julian Ro

mea, 16, Barcelona (inaugu
ració, 20 hores).
És_cultura a la Joviat. Escultures
d’Àngels Freixanet. Escola
d’Hoteleria Joviat. Rubió i
Ors, 5, Manresa (19 hores).

Divendres, 8
Ritual. Fotografies d’Helena

Exquis. F. CatalàRoca. Llan
çà, 21, Barcelona.
José Guerrero. The Presence of
Black, 19501966. Exposició
monogràfica que recull obres
fins ara mai vistes a Espanya.
Fundació Suñol. Passeig de
Gràcia 98, Barcelona. 2 euros.
Josep Maria Serra

Ignasi Moreta, autor de No et facis
posar cendra, parla del poeta a la bi
blioteca que porta el seu nom.
Biblioteca Sant Gervasi  Joan Maragall.
Sant Gervasi de Cassoles, 85 (19 h).

TELÈFONS
Ú T I LS

Huyendo del Holocausto. Judíos evadi
dos del nazismo a través del Pirineo de
Lleida. Presentació d’aquest llibre de

Josep Calvet, a càrrec d’Eduardo Mar
tín de Pozuelo, periodista de La Van
guardia, Dory Sontheimer, escriptora
i autora de Las siete cajas, i l’autor.
Llibreria +Bernat. Buenos Aires, 6
(19.30 hores).
La guerra i l’Estat Islàmic. El cicle DUO,
Les idees i el món, organitzat per la
Fundació Catalunyala Pedrera i el
CCCB, convida Patrick Cockburn, peri
odista escocès, corresponsal al Prò
xim Orient de The Independent, per
parlar de l’Estat Islàmic.
CCCB. Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona. Montalegre, 5 (19.30 ho
res). 3 euros.
Celebraciones Fiestas Patrias del Para
guay. Concert de piano a càrrec de la

club de vídeo quinzenal, que vol re
flectir la vitalitat del vídeo de creació
a Barcelona.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (21
hores). Gratuït.

Tarragona
TARRAGONA (Tarragonès)
Joan Carrera. Un bisbe del poble. Pre

Club de lecture Marquepage. Com

del Vallès i el Cor de Cambra del Pa
lau interpreten aquesta i altres obres

Presentació d’aquest llibre de Fran
cesca Español.
Institut d’Estudis Catalans, sala Pere i Jo
an Coromines. Carme, 47 (19 hores).

Flux Club. Sisena temporada d’aquest

Màrqueting per a fotògrafs. Construint
una marca. Conferència a càrrec de
Mònica Busquets, especialista en
màrqueting.
Institut d’Estudis Catalans. Carme, 47
(19 hores).

Los Bohemios. L’Orquestra Simfònica

La Vera Creu d’Anglesola i les peregri
nacions de Catalunya a Terra Santa.

destacada pianista paraguaiana
Chiara D’Odorico.
Biblioteca de Catalunya. Hospital, 56
(20.30 hores). Gratuït.

Itinerari per l’obra de Joan Maragall.

tots els primers dilluns de mes, se ce
lebra aquest club de lectura en fran
cès (nivell mitjà). El llibre triat per la
sessió d’avui és La liste de mes envi
es, de Grégoire Delacourt. 10 euros.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

d’Amadeu Vives. 25/30 euros.
Palau de la Música (19 hores).

JUAN GUERRERO

Lamento borincano Les fotografies de Juan
Guerrero, fotoperiodista, es reconeixen per la
tendresa i per la seva manera d’arribar a l’àni
ma de qui les mira. La sèrie que s’exposa és un
ampli retrat de la vida dels indis quítxues de

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

l’Equador. Guerrero hi descriu una dura rea
litat a través de la seva mirada reposada i la
seva mestria compositiva. Barcelona Visions.
Banys Vells, 7, Barcelona inauguració, avui,
19.30 hores, fins al 5 de juliol).

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900123505

sentació d’aquest llibre de Joaquim
Ferrer i Francesc Teruel. Joan Carrera
va ser bisbe auxiliar de Barcelona,
membre de l’Assemblea de Catalu
nya i impulsor de diverses instituci
ons de defensa dels drets humans.
Sempre, però, va destacar pel com
promís amb les classes més necessi
tades.
Llibreria La Capona. Gasòmetre, 4143
(20 hores).

Gas Natural ........................ 900750750
FecsaEndesa ...................... 902536536
Manyà 24 h ....................... 934465959

Serveis Funeraris de BCN ..... 902076902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902230238

malagueny. Els magistrats de la Secció banquer va al∙legar que a la sol∙licitud de tores del patrimoni historicoartístic
Sisena de l’esmentada sala situen
l’ori
Christie’s s’havien produït
diversos er
com pel conveni de Montego Bay de
PAÍS:
España
FRECUENCIA:
Diario
gen del litigi en la petició que el PÁGINAS:
desem 35
rors: era la societat panamenya
Euro
dret
del mar, del 1982, en el qual es diu
O.J.D.: 141874
bre del 2012 va fer la casa de subhastes shipping Charter Company Limited que “l’existència d’un vaixell en un port
€
E.G.M.: 718000
Christie’s Ibérica a la SecretariaTARIFA:
d’Estat 4768
–delaqualBotínn’éselmàximaccionis
espanyol, tret que es tracti de naus mi
deCulturaperal’exportaciódefinitivaa
ta–,
i
no
ell
com
a
persona
física, la veri
litars, el fa sotmetre’s a les normes de
ÁREA: 181 CM² - 16%
SECCIÓN:
CULTURA
Londres del quadre, pertanyent a Jaime table propietària de Head of a young wo l’Estat riberenc, en aquest cas a les nor
4Botín,
Mayo,segons
2015 constava en la sol∙licitud.
man, i a més l’obra no estaria en realitat mes administratives espanyoles.”c

CRÍTICA DE CL ÀSSICA

Temps de nacions
JuandelaRubia+Freiburger
Barockorchester
Lloc i data: Palau de la Música Catalana
(28/IV/2015)
JORGE DE PERSIA

La programació del Palau de la Música
presentaideessingularsquemarcaranun
abans i un després. Aquest concert és elo

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

qüent perquè ajunta un jove i destacat or
ganista local amb una orquestra de músi
ca barroca de nom internacional. La molt
bona i veterana orquestra de Freiburg,
amb llorers en el seu historial encara que
ara no en el seu millor moment, va dialo
gar amb Juan de la Rubia, que des de l’or
gue va interpretar dos concerts de Hän
del,op.4/4i4/1,obresdesingularmestria
que presenten una plantilla instrumental
(cordes, fustes i continu) amb bons colors
i timbres i un discurs per a teclat d’enor

me vitalitat. De la Rubia aplega esponta
neïtat i naturalitat, que exerceix amb una
tècnica exquisida, i la seva trajectòria va
des de ser organista titular de la Sagrada
Famíliafinsaparticiparenunrecentibri
llant muntatge de Shakespeare a càrrec
de Lluís Pasqual.
Elconcertengeneralvaresultardebon
nivell per la col∙laboració, encara que la
Freiburger té problemes: bon continu,
corda alta desigual i bons solistes de fus
tes, amb un desajust entre fagot i oboès en
la Suite núm. 1 en do major de Bach. En es
til, el Concerto grosso op. 6/2 de Corelli va
tenir una lectura alemanya, i aquells ja
eren temps de nacions i les seves particu
laritats molt visibles en la música.c

as pruebas de
n prolongarse
meses, en los
idato afronta
sonales o ha de
ros compañe-

psicólogos. Tel.: 806 516 555.

otras disciplinas escénicas.

Tel.: 806 517 172.
PAÍS: España

 ESTRELLAS INFANTILES
PÁGINAS: 22
 ENTRE FOGONES
‘Pequeños Gigantes 2’. DiriTARIFA: 3750 €

realizar la inscripción en pro-

gramas
como
Pasapalabra
FRECUENCIA:
Lunes a
viernes
(Telecinco), Saber y ganar (La
O.J.D.: 179919

2), Ahora caigo, La ruleta de la
E.G.M.: 198000
gido a niños de entre 4 y 12 ‘Top Chef 3’. Termina esta
se- suerte o ¡Boom! (estos tres úl270 CM²
- 30%
timos, en Antena 3).
años con talento en la ÁREA:
música,
mana
su proceso deSECCIÓN:
selec- BARCELONA
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SortirAVUI
 CONFERÈNCIES

La tercera conferència del
cicle Les idees i el món la
imparteix avui el corresponsal per a l’Orient Mitjà
del diari britànic The
Independent, Patrick
Cockburn. El periodista
parlarà de La Guerra i
l’Estat Islàmic responent a
preguntes com què és o
quina amenaça suposa per
a l’estabilitat mundial. El
també periodista Bru
Rovira presenta la xerrada.

JOAN DE JOANES

L’Estat Islàmic

TREBALLS EN PAPER DE DALÍ O MIR

CCCB. Montalegre, 5. Avui a

MOSTRA  La galeria d’art Artur Ranmon presenta l’exposició Quatre

partir de les 19.30 hores. Preu: 3

segles de dibuixos: de Joan de Joanes a Antoni Tàpies, dins de la mostra col·lectiva El Paper de l’Art. Es poden veure obres de Dalí o Mir.Pa-

euros. www.cccb.org.

Carme Riera sobre
Mercè Rodoreda
L’escriptora mallorquina
Carme Riera(1948) parla
sobre l’obra més aclamada
de l’autora catalana de
postguerra Mercè Rodoreda, La plaça del diamant,
en una trobada al Cercle
d’Economia. Provença, 298.
Avui a les 19.00 hores. Gratis.

www.circuloeconomia.com.
 ESCENA

Sergi López
L’intèrpret vilanoví i el
director Jorge Picó
participen avui del cicle
Fora d’hores del Teatre

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

lla, 25. De 10 a 13.30h y de 17 a 20h (dilluns al matí tancat). www.arturamon.com.

 CONCERT

‘Bohemios’ d’Amadeu
Vives, al Palau

Lliure amb la lectura
dramatitzada en català i
castellà Shakespeare a
Benicàssim, a partir de
textos de Shakespeare que
han traduït de nou Miguel
Teruel, Pilar Ezpeleta i
Vicent Montalt. Lliure de

L’Orquestra Simfònica del
Vallès (OSV) participa del
cicle Tardes al Palau amb el
concert dedicat a l’obra
Bohemios del compositor
Amadeu Vives. Participen
del concert la soprano
Hasmik Nahapetyan, els
tenors Alejandro Roy i
Lorenzo Moncloa i la
col·laboració especial del
baríton Ismael Pons. Palau de

Montjuïc. Pg de Santa Madrona,

la Música, 4. Avui (19h). Preu: 25 i

40. Avui (21.00 h). Preu: 15 euros.

30 euros. www.palaumusica.cat.

a

PAÍS: España
PÁGINAS: 54
TARIFA: 3038 €
ÁREA: 397 CM² - 37%
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‘Experiment any
FRECUENCIA: Diario
2100’
O.J.D.: 15563

Exposició
al
E.G.M.: 143000
CosmoCaixa,
fins al
SECCIÓN: AGENDA
gener del 2016
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La pianista Judith Jáuregui, acompanyada avui per l’Orquestra Camera Musicae, al Teatre Tarragona ■ ARXIU

Judith Jáuregui i l’OCM
TARRAGONA
CONCERT

Distingida per la crítica com una
artista brillant, elegant i personal,
Judith Jáuregui s’ha convertit en
una de les figures més valorades
del panorama musical espanyol.
Nascuda a Sant Sebastià el 1985,
va començar els seus estudis al
conservatori de la seva ciutat natal, on el seu talent va destacar
molt aviat i va debutar en recital
amb tot just 11 anys. Va completar
la seva formació amb Claudio Mar-

a

tínez-Mehner i, més endavant,
amb un postgrau al conservatori
Richard Strauss de Munic, on va
treballar intensament amb l’extraordinari mestre rus Vadim Sutxanov. Així mateix, ha rebut consells
de figures tan rellevants com Elisso
Virsaladze, Vitaly Margulis, Philippe Entremont, Boris Berman i Joaquín Achúcarro. En els últims
anys, Judith ha estat convidada als
principals escenaris espanyols com
ara l’Auditorio Nacional de Madrid,
l’Auditori de Barcelona, el Palau de

la Música de València, l’Auditori de
Saragossa, el Miguel Delibes de Valladolid, la Fundació Juan March, el
Festival de Granada, el Festival de
Peralada, el Festival Musika-Música i la Quincena Musical donostiarra. El seu últim llançament discogràfic, titulat Aura, amb música de
Liszt, Debussy i Mompou, i editat
per BerliMusic, segell creat per la
mateixa artista, està tenint una
excel·lent acollida. Al Teatre Tarragona, a les 21 hores.
REDACCIÓ
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 71

O.J.D.: 150739

LA VANGUARDIA 71

TARIFA: 4770
€
E.G.M.: 718000
Vegeu
els tràilers de les pel·lícules
d’estrena i les sales de cinema de
ÁREA: 113 CM²Catalunya
- 10% on es projecten
SECCIÓN:
CULTURA
a www.lavanguardia.com/trailerscine

3 Mayo, 2015
Cartellera elaborada per OneData. comercial@onedata.es

IDEES

Gran Gala Flamenca al Palau
de la Música, amb la cantaora
Fefa Gómez acompanyada de
Joaquín Gómez, el Duende, i
de les guitarres de José Saucedo i Pau Vallet i el calaix de
Juan de Julia. Ballen Eli Ayala,
Marina González, Iván Alcalá,
Nacho Blanco. 21.30h.
De 20 € a 49 €

Fefa Gómez balla al Palau

Segona i última ocasió de
sentir en versió concert l’òpera de Verdi I due Foscari, en
què Plácido Domingo interpreta el seu primer paper de
baríton al Gran Teatre del
Liceu. A més és el debut de
l’espectacular soprano ucraïnesa Liudmila Monastriska.
17 h. De 9 € a 199 €

Plácido Domingo

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

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

G

16.00
16.00 20.10
15.20 17.35

OITRAS.

7 A

12 A

del Jason, un jove ienix de 18 anys. Durant els preparatius
anastre, el Fred, torna després de passar 15 anys a la presó.
kaël, violent i impulsiu, el clan Dorkel es llança a la carretera
t de carbó.
94 min.
18.05

una despedida

NUELA MORENO. INT.: C. DE MOLINA I M. HERVÁS.

16 A

sela, la Tania, la Marta i el Mateo no tenen la vida que esuns adolescents somiadors. No obstant això, la Nora i les
nitzar un comiat de soltera inoblidable a la Gisela, la més
97 min.
15.45 17.45
16.30
16.00 20.10 22.15
12.20
16.00 22.45
18.10 22.25
20.25
18.05 22.15
s 15.55 18.00

nternacional de cinema d’autor de Barcelona

SC

nal de Cinema d’Autor de Barcelona, arriba a la seva cinqueinema que es fa al món, els noms més punters del cinema
s produccions locals.
0 min.
18.00
ZERESENAY BERHANE MEHARI. INT.: M. GETNET.

G

famós hotel europeu del període d’entreguerres, i de Zero Moustafa, un grum que
esdevé el seu amic més lleial. La història inclou un robatori, una batalla i l’inici d’una
història d’amor.
99 min.
Lauren Universitat
16.20 18.20 20.20 22.20

el 2013, Laura Poitras va començar a rebre correus elecn com a remitent Citizenfour, que assegurava tenir proves
ncia il·legals dirigits per la NSA en col·laboració amb altres
114 min.
16.00
12.40

N-CHARLES HUE. INT.: M. DAUBER I M. DORKEL.

M

12 A

exitat d’un país que es transforma i s’obre a la igualtat de
ores d’Addis Abeba, una adolescent de 14 anys anomenaa caminant quan un grup d’homes a cavall l’envolten en un
seu poble, raptar una jove per casar-s’hi és una pràctica
ga tradició a tot Etiòpia.
96 min.
16.05 18.05 20.05
16.10 18.15 20.25 22.30

El maestro del agua

AUSTRÀLIA. 2014. DIR.: RUSSELL CROWE. INT.: R. CROWE I O. KURYLENKO.

16 A

Acció: El granger australià Joshua Connor viatja a Istanbul per descobrir què ha
passat amb els fills, declarats desapareguts en combat. El Connor s’embarca en un
viatge a través del país per descobrir la veritat sobre el destí dels seus fills. 111 min.
Arenas de Barcelona 16.00 19.00 22.00
c Balmes Multicines
16.00 20.20 22.30
Bosque Multicines
16.00 19.00 22.00
Cinesa Diagonal
16.00 18.15 20.30 22.45
12.00
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.15 20.30 22.45
12.15
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.15 20.30 22.45
12.00
Cinesa La Maquinista 16.00 18.15 20.30 22.45
12.15
Cinesa Maremàgnum 18.15 22.45
Comèdia
16.30 19.30 22.00
Glòries Multicines
16.15 19.10 22.05
Palau Balaña Multicines 19.50 21.55
c Yelmo Cines Icaria
15.45 18.00 20.15 22.30
12.40

El nuevo exótico Hotel Marigold

REGNE UNIT. 2015. DIR.: JOHN MADDEN. INT.: DEV PATEL I MAGGIE SMITH.

APTA

Comèdia dramàtica: El nou exòtic Hotel Marigold és el somni expansionista del
Sonny. No obstant això, li exigeix més temps del qual disposa. Quan les exigències
d’un casament indi tradicional amenacen de sepultar-los tots, es presenta una sortida
inesperada.
123 min.
Cinesa Diagonal
22.15

El último concierto

EUA. 2012. DIR.: Y. ZILBERMAN. INT.: C. . KEENER I C. WALKEN.

APTA

Drama: El futur d’un quartet de corda de Nova York està a punt de rebre un cop molt
dur que pot posar en dubte el seu futur. El violoncel·lista de la formació està patint
els primers símptomes d’una malaltia que en poc temps ha de posar fi a la seva
carrera com a intèrpret.
105 min.
n Cinemes Texas
16.00 20.15

El último lobo (Wolf Totem)

XINA, FRANÇA. 2014. DIR.: JEAN-JACQUES ANNAUD. INT.: SHAOFENG FENG.

7 A

Aventura: Any 1969. Chen Zhen, un jove estudiant de Pequín, és enviat a la Mongòlia Interior per educar una tribu de pastors nòmades. L’estudiant, que viu en un
llogaret rural, s’ha d’adaptar a una vida hostil i vertiginosa envoltat d’una de les criatures més temudes i reverenciades de la terra: el llop.
118 min.
Cinesa Diagonal
12.00
Cinesa Diagonal Mar 17.00
c Yelmo Cines Icaria
11.45

Ex-machina

REGNE UNIT. 2015. DIR.: ALEX GARLAND. INT.: S. . MIZUNO I O. ISAAC.

12 A

Thriller: Explica la història del Caleb, un programador de 24 anys que treballa en
una de les empreses d’Internet més grans del món. Un dia té l’oportunitat de participar en un experiment en el qual interactua amb la primera intel·ligència artificial
autèntica del món.
108 min.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
POLLACK, NORTON VIRGIEN I JAMIE MITCHELL.
APTA
c Yelmo Cines Icaria
22.35

M

Fuerza mayor

SUÈCIA. 2014. DIR.: R. ÖSTLUND. INT.: JOHANNES BAH KUHNKE I LISA LOVEN.

G
7 A

Drama: Una família dina en un restaurant dels Alps quan es produeix una allau i tothom és presa del pànic. El Tomas, el pare, fuig per salvar-se en comptes de protegir
els fills. L’allau s’atura sense ocasionar danys. No obstant això, l’univers familiar no
torna a ser el mateix.
118 min.
Lauren Universitat
16.15 19.00 22.15

Gabbar is back

ÍNDIA. 2015. DIR.: R. K. JAGARLAMUDI. INT.: A. KUMAR I S. K. HAASAN.

SC

Acció: Gabbar Singh Rajput crea la seva pròpia Agència Militar contra la Corrupción,
l’AMC, que elimina qualsevol corrupte, sigui quin sigui el seu estatus social. La policía
i el Govern són pressionats per acabar amb la persona que està al darrera d’aquesta
tasca.
128 min.
c Cinemes Girona
17.00

Gett: El divorcio de Viviane Amsalem

DIVERSOS PAÏSOS.2014. DIR.: R. ELKABETZ, S. ELKABETZ. INT.: R. ELKABETZ.

12 A

Drama: Viviane Amsalem es va separar fa anys de l’Elisha, el marit, i ara vol un divorci
legal per no esdevenir una marginada social. A Israel, el divorci només és possible
si el marit dóna el seu consentiment. No obstant això, l’Elisha no està disposat a
acceptar-ho.
115 min.
c Yelmo Cines Icaria
13.25

Girlhood

FRANÇA. 2014. DIR.: CÉLINE SCIAMMA. INT.: I. . DIABATE I K. TOURÉ.

12 A

Drama: La Marieme viu els seus 16 anys com una successió de prohibicions. Se
sent una adolescent aclaparada per la situació familiar, el carreró sense sortida que
sembla ser l’escola i la implacable llei dels nois del barri. No obstant això, comença
una nova vida en conèixer un grup de noies.
112 min.
c Balmes Multicines
22.10
c Méliès
20.00
c Verdi Park HD
18.10 22.30
c Yelmo Cines Icaria
21.50
13.30

Home: llar dolça llar

EUA. 2015. DIR.: TIM JOHNSON.

APTA

Animació: Quan la Terra és presa pels Boov, una raça alienígena a la recerca d’un lloc
on establir-se, tots els humans són reubicats mentre els Boov reorganitzen el planeta.
La Tip, una noia molt espavilada, se les enginya per no ser capturada.
93 min.
Arenas de Barcelona 15.45 17.45
Bosque Multicines
16.00
Cinesa Diagonal
16.00
12.00
Cinesa Diagonal Mar 16.30 18.15
12.10
Cinesa Heron City 3D 16.00
12.15
Cinesa La Maquinista 16.15
12.15

Kingsman. Servicio secreto

REGNE UNIT. 2015. DIR.: M. VAUGHN. INT.: COLIN FIRTH I MICHAEL CAINE.

16 A

Acció: Explica la història d’una organització d’espies ultrasecreta que recluta un

España
FRECUENCIA: Diario
Gran participació en el PAÍS:
vuitè
Campionat de Hip-Hop
Vila de Moià
13
O.J.D.: 6383
 Un total de 102 grups d’arreu de CatalunyaPÁGINAS:
van prendre part, el dia 26 d’abril, al Campionat de Hip-Hop Vila de Moià, que es va celebrar al pavelló i que va ser
organitzat pel gimnàs Moià Sport, amb la col·laboració
l’Ajuntament.
Els més de 730 ballarins,
repartits en 8 categories, van mostrar les novetats d’aquest
TARIFA:de
613
€
E.G.M.: 26000
any, en el primer campionat de hip-hop de la temporada. Els primers classificats van ser: en categoria kids, Nifty (d’Anglès); en categoria infantil, Charlie’s angels
ÁREA: 198 CM² - 22%
SECCIÓN: COMARCAS
(Julieta Soler de Manresa); en categoria júnior,The keepers (Rubí); en categoria mini parelles, Body & Soul (Julieta Soler de Manresa); en categoria parelles, LF
3 Mayo,en
2015
duet (Vendrell);
categoria prèmium, Coconut (l’Ametlla del Vallès); en categoria absoluta, Special K; i en professional, Streed Squad (l’Hospitalet de Llobregat).
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Reeixides actuacions de la Coral Mixta a Igualada i al Palau de la Música Catalana
 La Coral Mixta d’Igualada ha participat en dos importants esdeveniments: en el concert de Sant Jordi a Igualada i en el Concert Participatiu al Palau de la
Música Catalana a Barcelona. El primer va tenir lloc al Teatre Municipal l’Ateneu i també hi va ser el també igualadí Cor d’Homes; i el segon concert, a Barcelona,
va omplir el Palau i va comptar amb la presència de més de 200 músics i cantaires, i entre els quatre solistes hi havia el tenor igualadí Carles Prat.
TRADICIÓ

E
CATPRESS

El canvi d’emplaçament beneficia la Fira
de Sant Jordi de Castellbell i el Vilar

C
s
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 La Fira de Sant Jordi va ser un èxit a Castellbell i el Vilar. El canvi

C
d
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d’emplaçament a l’avinguda Catalunya va permetre un certamen més
concorregut amb catorze estands que va tenir com a novetat destacada
la participació dels personatges de la llegenda. El cavaller de Sant Jordi,
la princesa, el rei i fins i tot el drac, cedit pels Diables i Diablesses, van
ser a la fira i van oferir petites representacions durant tot el matí. Els
infants de l’escola bressol municipal Els Colors, els nens i nenes de l’EP
Jaume Balmes i els alumnes del SI Bages Sud van poder passejar per la
fira en una jornada en què el temps va acompanyar. Van fotografiar-se
al photocall amb els actors i els més petits van poder viatjar en
carruatge, gràcies a la col·laboració de l’empresa Armengol Torra.

Ramon Rabassa
Vilardell
12è aniversari de la mort de

Va morir als 42 anys el 3 de maig del 2003.
La teva esposa i els teus fills t’estimem
i no t’oblidarem mai.

Manresa, 3 de maig del 2015
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ACTE A LA BIBLIOTECA

L’Escola de Música
de Súria actua
en la presentació
del llibre de Xavier
Enguix

 L’acte de presentació del llibre
El venedor de somnis i altres
contes de Xavier Enguix, que va
tenir lloc a la Biblioteca Pública
de Súria, dins el cicle «Per Sant
Jordi, llibres de casa», va tenir
l’actuació de l’Escola Municipal de
Música. A la imatge, una de les
interpretacions.

las y se agarran a cualquier cosa para
poder sobrevivir. En el mundo real,
no destaca y es gris, pero luego tiene una transformación en la noche
o el fin de semana, cuando se convierte en un apreciado bailarín, cuya
compañía buscan las mujeres», según describe un novelista que a este
entramado de relaciones humanas
y de sexo
le ha salpicado
2 Mayo,
2015 bastante

También aparecen el mundo del
boxeo o una serie
de nombres
reaPAÍS:
España
les del fútbol como Maradona, Pelé
o Cruyff, pero Kepa
Murua se divierPÁGINAS:
29
te con los juegos de palabras, con los
presentadoresTARIFA:
Lanesa Sánchez
2321y€
Claudio Panda –«estoy seguro de que
se van a reír si leen
la novela»–,
sin
ÁREA:
315 CM²
olvidar al protagonista y narrador,
Pedro Muro, con quien el escritor

Este hombre obsesivo aparece como integra esa pléyade de personajes feuna especie de superhéroe con
do- meninos. «Estos
personajes secunFRECUENCIA:
Diario
ble identidad, y es consciente del darios, que son mujeres maduras,
contraste y la diferencia entreO.J.D.:
el épi- también
16281tienen la oportunidad de
co bailarín y el anodino Pedro de analizar sus vidas. Ese juego les llesiempre. «Pero no es tipo Supermán,
a quitarse la máscara y encontrarE.G.M.:va88000
sino el super héroe moderno, anóni- se en un mundo de deseos, de sexo.
tragico-cómico, que de día SECCIÓN:
es una Pero aunque
piensen que están vi-mo,
35%
CULTURA
cosa y de noche es otra», como para viendo el día a día, todo el mundo
huir de «un trabajo que no le satis- está pendiente del amor».

«La música clásica ha
puesto a Vitoria en el mapa
sinfónico mundial»
La Orquesta Da Camera,
con la pianista Martha
Argerich, clausura este
lunes en el Teatro
Principal el X Ciclo de
Grandes Conciertos
:: SAIOA ECHEAZARRA
VITORIA. El ‘Concierto para violín en La menor de Bach’, la beethoveniana ‘Sinfonía n. 4’ y la partitura para piano y trompeta n. 1 de
Shostakovich, esta última a cargo
de la prestigiosa pianista Martha

Argerich, es el magistral programa
que clausurará la X edición del Ciclo de Grandes Conciertos, este lunes a las 20.30 horas en el Teatro
Principal. Será a cargo de una no
menos brillante formación: la Orquesta Da Camera, fundada en 2013
y que este curso sale por primera
vez de gira desde su residencia en
el Palau de la Música Catalana. Para
su visita a Vitoria proponen un libreto «variado, de gran eclecticismo, que va desde el barroco a la
música del siglo XX», describe Josep María Prat, presidente de Grup
Camera.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Músicos de la Orquesta Da Camera, con sede en Barcelona. :: EL CORREO
«Shostakovich era un gran admirador de Beethoven y de Bach, y
Beethoven de Bach. Son todas obras
de gran belleza y el concierto para
piano y trompeta de Shostakovich
es de un gran virtuosismo y uno de
los más populares de este compositor», ilustra el promotor. A propósi-

to de la afamada teclista bonaerense, «es difícil describir la aportación
de una artista que está en activo y
en un estado de forma tan extraordinario como el de Martha Argerich.
Pianista genial, vital e imprevisible,
es un verdadero privilegio tenerla
en el escenario».

tehermoso@vitoria-gasteiz.org. El número mínimo de
personas para organizar una visita guiada es de diez.
La exposición fotográfica que
se puede contemplar en el centro cultural vitoriano da a conocer la difícil situación de la mujer
en Afganistán al cabo de 13 años
de la caída del régimen talibán.

Tras dos temporadas de vida, el
balance de la agrupación catalana
no puede ser mejor. «Fue creada para
dar relieve a una generación extraordinaria de músicos españoles que
han constituido cuartetos como el
Casals, Quiroga o Gerhard y que han
sido contratados por las mejores orquestas de Europa».
Para su formación, actuar ante la
platea de la calle San Prudencio en el
X cumpleaños de los Grandes Conciertos es otro motivo de celebración. «Nos
sentimos extremadamente orgullosos y honrados de colaborar con el Principal para coproducir este extraordinario ciclo, un ciclo de música clásica que
ha puesto a Vitoria en el mapa sinfónico mundial. Sólo este año han tocado la Philarmonia de Londres, la Sinfónica de Berlín, la Orquesta de Radio
Viena, Maria João Pires, Daniil Trifonov… Vitoria tiene una programación
comparable a la de cualquier centro
musical europeo de primera línea».

ajudaran a tots els nens a travessar la
porta màgica de la Fàbrica de les
Històries.
Teatre Tantarantana. Flors, 22,
Barcelona. Dissabtes, 18 h,
diumenges, 12 hores. 8,5 eu
ros.
Les supertietes. A partir del

llibre Contes infantils conMayo,d’Empar
2015
tra tot2pronòstic,

Barcelona ciutat
Mercat de moda solidari. Onzena edi-

ció d’aquest mercat de Hoss Intropia
a benefici d’Aldees Infantils SOS Catalunya.
Museu Marítim. Av. Drassanes, s/n
(avui, de 10 a 20 h, demà de 10 a 18 h).

gadora peculiar que
està a punt de ser tieta i
PAÍS:
España
té por de
no saber
exercir.
Per això sol·licita ajuda a
PÁGINAS:
les seves amigues 47
de
sempre, la Magda, una
TARIFA:
20264
empresària de mit- €
jons, i la Bàrbara, una
ÁREA:de771
CM² àrbitre
futbol,
que són tietes des
de fa temps.

JANE MONHEIT ‘HELLO BLUEBIRD’
Teatre Coliseum
A les 23.30 h.
20 euros
www.nochesram.com

68%

els experimentats il·lusionistes Alis Kim
& Luna presenten l’espectacle Univers
FRECUENCIA:
Diario
Fantàstic, protagonitzat
per grans il·lusions (desaparicions, transformacions,
O.J.D.:
141874
levitacions), efectes clàssics i manipulacions (avui, 18 h, demà, 12 i 18 h,
E.G.M.:
718000
Jonqueres,
15, 14 euros). Acabem
aquestes cites màgiques al Teatreneu
SECCIÓN:
CULTURA
on avui hi ha una
nova sessió de l’espectacle Magia Kids (avui, 18.30 hores,
Terol, 26, 15 euros).

]Dins del cicle de concerts ‘Round about midnight’ del Teatre Coli

seum, arriba la nit dedicada a la cantant de jazz Jane Monheit. Les
cançons que interpretarà Monheit formen part de bandes sonores
de pel∙lícules tan emblemàtiques com ‘Ha nascut una estrella’, ‘El
mag d’Oz’ o ‘Podría seguir cantando’.

Literaldia. Concert del Gokhan Surer

Oriental Jazz Quartet.

Euskal Etxea. Arc de Sant Vicenç (20 ho
res). 5 euros.
Música en viu. Concurs de bandes i artistes en solitari, i cervesa.
Ada Arts. Dels Salvador, 8 (20.30 hores).
5 euros.
Contes i Cuentos. La Plaza. Elena Pérez

fa una improvisació de narració oral
per a adults, basada en l’estructura
d’una peça de jazz.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra
diel, 8 (20.30 hores). 6 euros.

Barcelona
CARDEDEU (Vallès Oriental)
On hi ha pèl, hi ha alegria. Monòleg

d’humor en català a càrrec de Nando

TELÈFONS
Ú T I LS

TERRASSA (Vallès Occidental)
Déjate oír. Tribut a Rainbow (Lost in

Girona
L’ESCALA (Alt Empordà)
Clàssics L’EscalaEmpúries. Recital de

flauta i piano a càrrec de Francesca
Salvemini, i Silvana Libardo. Interpreten obres de Mozart, Beethoven, Hindemith, Ravel, Poulenc i Borne.
Sant Martí d’Empúries. Plaça Major (19
hores). 18 euros.
RIPOLL (Ripollès)
Ripoll, Bressol de Catalunya. Visita

guiada al conjunt monàstic de Santa
Maria de Ripoll. 8,8 euros.
Monestir i Centre d’Interpretació de Ri
poll. Pl. Abat Oliba, s/n (d’11.30 a 13 h).

Versus. Barcelona 4 Guitars combina

ció i xerrada. Activitat organitzada
per Sternalia.
Palau Requesens. Bisbe Caçador, 3 (de
19.45 a 23.30 hores). 69.50 euros.

Massaneda. No recomanat per a menors de 16 anys. 5 euros.
Tarambana Espai Cultural. Bellsolar can
tonada Barcelona, barri l’Estalvi (22 h).

Hollywood). Entrada lliure.

Música clàssica. Jordán Tejedor, violí, i
Laia Martín, piano, interpreten el
concert Miniatures amb obres de
Messiaen, Poulenc, Shchedrin, Granados i Sarasate. 19 euros.
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Sefarad, l’empremta jueva a Barcelo
na. Ruta comentada, sopar degusta-

Josep Maria Serra

Bar Infierno. Tibidabo, 67 (22 h ).

El Rastro de la Virgen. Com cada primer dissabte de mes se celebra
aquest mercat a l’aire lliure, en el
qual es poden trobar articles de segona mà i artístics reciclats.
Carrer de la Verge (de 12 a 20 hores).

un repertori excel·lent i una interpretació impecable amb petites espurnes de comicitat i simpatia.
Palau de la Música (18 hores). De 30 a
35 euros.

Units, 2004), protagonitzada per un
digitalitzat Tom Hanks (avui i demà,
17.30 h, pl. Salvador Seguí, 1-9, Barcelona). Als cinemes Texas (Bailèn,
205, Barcelona) podem veure La ventafocs (avui, 16 h, i demà 12 i 16 h), i
demà a la sessió matinal de les 12 h,
projecten també Animals United i
Stand by me Doraemon. Totes en català i a 3 euros la sessió.

TIMOTHY SACCENTI

La cantant Jane Monheit homenatja Judy Garland a la seva gira

Recordant Judy Garland
ALEJANDRO ESTEBAN
Barcelona

Després de l’èxit aconseguit
amb les nits dedicades al con
trabaixista i compositor is
raelià Avishai Cohen i al mes
tre tunisià de l’oud (llaüt
àrab) Dhafer Youssef, el tea
tre Coliseum acull la cantant
de jazz Jane Monheit en el ci
cle de concerts Round about
midnight.
Després d’aprovar amb ho
nors els seus estudis de músi
ca, Monheit va començar la
seva carrera discogràfica
l’any 2000 amb la publicació
del seu àlbum Never Never
Land i avui dia la seva disco
grafia ascendeix a nou discos
amb l’últim que va llançar, el
2013: The heart of the matter,

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061
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nominat a nou premis Gram
my, produït pel pianista de
jazz Gil Goldstein i en el qual
treballen pesos pesants de
l’escena jazzística dels Estats
Units com són Wayne Shor
ter i Pat Metheny.
La novaiorquesa s’ha deno
minat a si mateixa com una
gran admiradora de la diva
dels musicals, Judy Garland, i
és per aquesta raó que li ha
dedicat completament la seva
actual gira. Per homenatjar la
guanyadora del premi Juve
nil de l’Acadèmia –ara obso
let– en els Oscar, Monheit ha
triat donar la seva pròpia ver
sió de les cançons que aparei
xen a les pel∙lícules més cèle
bres de la mare de Liza Mine
lli com Ha nascut una estrella
–i les meravelloses You gotta

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

have me go with you, What am
I here for o The man that got
away–, Chicos en Broadway,
El mag d’Oz –i el seu verita
blement màgic Over the rain
bow–, Ziegfield follies o, l’úl
tim llargmetratge de Garland,
Podría
seguir
cantando
–d’aquesta escull Hello blue
bird per anomenar el seu es
pectacle–.
Monheit arriba a la Ciutat
Comtal molt ben acom
panyada pel pianista bostonià
Michael Kanan i el baixista
nascut a Manhattan Neal Mi
ner. Tots dos han col∙laborat
amb altres vocalistes de jazz
d’èxit com Annie Ross o Ma
deleine Peyroux, i el bateria
Rick Montalbano, fill del pia
nista i compositor Rick Mon
talbano.c

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

TORROELLA DE MONTGRÍ (Baix Emp.)
Sons dels Balcans. Concert principal

de les Trobades a càrrec de Bojana i
les Veus Sèrbies.
Auditori Teatre Espai Ter. Riu Ter, 29 (22
hores). 20 euros.

Tarragona
L’AMETLLA DE MAR (Baix Ebre)
Setmana gastronòmica de la tonyina
vermella. En el marc d’aquestes jor-

nades se celebren Els dies del Japó
que enguany estaran centrats en la
cal·ligrafia amb la presència del reputat cal·lígraf Ryuho Hamano, i l’arpa
japonesa amb Fuyuki Enokido. A més
hi haurà activitats sobre la cerimònia
del te, el kimono, l’origami o els jocs
tradicionals japonesos.
www.semanadelatunrojo.com
EL MORELL (Tarragonès)
Concert de Primavera. Cultrum + Els

Catarres presenten els seus nous
discs. 8 euros.
Pavelló Municipal (23 hores).
LA RIBA (Alt Camp)
XXXIII Jornades musicals. Concert a

càrrec del Quartet Manontroppo.
Església de Sant Nicolau (19 hores).

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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DIVENDRES,
i DEMAIG
DEL
2015

BARCELONA
CINEMA
D’A.En les quatre edielons anteriors, elD’A
-Festival Interr~acional
de Cinemad’Autor de
Barcelona- s~a consolidat ja comuna citaindispensable per als amant s
del cinemaindie i d’autor,
que tenen l’oportunitat de
veure-hi pel.licules que
s’han vist en alguns dels
grans festivals del mSni
que no sempre tenen una
fbcil distribuci5 a casa
nostra, Fins al 3 de maig,
els cinemes Aribau Club
seran on dels escenaris
principals del D’A,que
tamb6s’estendr~t pel Teatre del CCCB,
la Filmotecaila seu dela SGAEa
Catalunya. En les seves
pant alles s’td podranveure les pel.lienles dividides
en les seccions Direccions, Talents, Retrospectiva (dedicada a Bertrand Bonello), Futurs
(im)possibles i Transic/ons. Entre d’altres, s’hi
podran veurs pel.licules
comAimer, boire et
chanter, d’AaLnResnais;
La chambrebleue, de
Mathieu Amalric; The
forbidden room, de Guy
Maddin i Evan Johnson;
In the basement, d’Uh’ich
Seidl; 77~esmell of us, de
LawyClark; VcTtite bird
in a blizzard, de Gregg
Araki; Under~he skin,
de Jonathan Glazer, i
Los exiliados romdnticos, de Jon~s Trueba,

<<

<<

Shantel
M6sica de
I’Europa de I’Est
al teatre BARTS
de Barcelona

CoralPolifbnica
de Girona
Al’esgl6sia
parroquial
de SantDom6nec
de
Puigcerd~
(21.00h)
cindibles deljazz d’aquests darters vint anys.
BARCELONA
20.00 CONCERT
Jachcuband the Chosen Ones+ AlmaAfrobeat Ensemble.Jaehcub
6s un cantant, compositor i multiinstxumentista
nascut a Nigeriai establert a Copenbaguen;el
seu estil es basaen el reggae i hi afegeix aspectes
de jazz, rocki high-l~fe.
D’altra banda, AlmaAfrobeat ~s un grup internacional establert a Barcelona que actualment prepara el seu tercer disc d’estudi; el seu directe ~s una
bareeja d’ofrobeat,jazz i
mfsica psicod61ica, Les
dues formacions s6n les
protagonistes d’un doble
concert a ]a sa]a Bikiin.

El novel.lista
Salvador
Balcells
ks el comissari
d’aquestnoufestival dedicata la novel.lanesra¯ ANNA
MARIA
VILLALONGA

Primeraedici6 d’EI Vi Fa San
UESPLUGA
DE FRANCOLJ amb tastos de vi arab
FESTIVAL
de Barber~:lit eratttra,
Tot i que ja fa tres dies queest~ en
marxaarab presentacions pr~cies,
avui comengaoficialment el primer festivalinterrmcional de nove1.1a criminal en catal~, E1ViFa
Sang, que se celebra a la localitat
tarragonina. Els impulsors han estat SalvadorBalcells (que n’~s comissari) i Josep MariaRovira,
La peculiaritat d’aquest festival ~s el maridatgede les presentaelons de novel-les i les xerrades

DOConca
enologia
i turisme, seguint la Ruta del Cistel E1 festival, que dura tot el
cap de setnmna, inclourh la pres6ncia d’autors comara Joan
RendS, Margarida Aritzeta,
~lex Martfi~, Sebasti~t Bennasar,
Anna Maria Wfilalonga, Rafael
Vallbona, Jordi de Manuel, Nfiria
Cadenas, Jaume Benavente, Marta Bandsi, entre molts d’altres,
l’filtim guanyadordel premi
Crims de Tinta, Emili Bayo.

Tamb6hiparticipen editors, especialistes, traductors... Entre els
unsi els altres es debatr~sobrel’actualitat delg~nereiel seu futur en
diversos ~m~bits. Elpmgramacomplet i deta!lat elpedeuconsultar a
www.esplugattefrancoli,ca~/destaqueml.Amds,es dona~ a con~ixer el guanyadordelprimer premi
de re]at curt convocatpels organitzadorsdel festival. Unbrindis per
]a novel.]a crimirm]catalina!
LLU|SLLORT

BARCELONA
20.00/ 22.00
CONCERT
Charles McPherson&
BruceBarth Trio. A
punt de complir 76 anys i
arab 50 anys de trajectSria professional, ChaHes
McPherson6s una de les
llegendes vires deljazz.
La vida li va canviar quart
va descobrh"Charlie Parker i el seu nomva guanyar tots e]s reconeixements al costat de Charles Mingus des de11960
fins a11972.Altres mfisics comArt Famer, Pepper Adamsi Ron Carter
han estat companys seus
de viatge i ell tamb~ha
procurat envoltar-se de
mfisics d’altres generacions mds joves. En aquesta ocasi5 visit a el Jamboree ambel trio del piardsta Bruce Barth, un
dels referents impres-

Jansky¯ ARX,U

Esperitl¯ ARXlU

Janskypresenten
noudisca Heliogbal

EIsnousgrupsdeVic,
a ’La CasaGran’

BARCELONA

BARCELONA

2]L.30 CONCERT
Ala sala Heliog~bal, elt~mdemde mfisica electrSnica Jansk~ -format per Lala MaLoi Jaume
Reus- presenta el seu nou disc, ~:.

~8.30 CONCERT
Apoto~s l’escenari de La Casa Gran, on es presenten grups de ~r]c: Esperit[, Valius, Aliment,Ohios,
Unive~si Bizanag, entre d’altres.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

BARCELONA
20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
’Tacones’.~6n~’~s sesla sala Tarantosde la pla~a Rei~l, que 6s, des de fa
anys, escenari de joves talents. La for~a del flamenc
s’experimenta quan es
viu en directe, en elmarc
d’unpetit tadiat.
BARCELONA
21.30 HUMOR
’ln~dits Eugenio’.ReEugerfio, el nou actor de Sabel Aquel Que Diu Producciones, prorroga el
seu nou espectacle tots
els divendres de maigi
juny a la sala Luz de Gas.
L’espectacle el dirigeix
en GerardJofra, fill d’Eugeino, i es basa en acudits gendinsi molts d’ells
tamb6 in~dit que l’humorista va deixar escrits en
les seres llibretes i queel
nou actor int e~preta de
manera magistral. L’espectacle ~s presentat
per Edu Mutante.
BARCELONA
21.30 DANSA
’Dansesa la pla~adel
Rei’. Ha arrencat una nova temporadad’aquest cicle que se celebra ala p]a~a del Rei de Barcelona.
Avui, taller de danses Ball
de Bot ambRaquel Terraza i, ales 22.00, Germans
Martorellpresenten el
DVD20 Anys de Germans Mar~orel~"Concert
al Monestir de La Real.
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’Ratatouille’
Animaci6de la
Pixar a CaixaForum
Barcelona,a
les 12.00h

Marcel-li Bayer&
Ivo Sans Duo

Jazza 23Robadors
deCiutatVella,
ales23.00h
SANT CUQAT
DEL VALLES
MUSEU
Casa-Museu
Cal Ger-

El ’bailaor’Rafael
Amar~o
¯ EFE

Dosintegrants de Wednesday
Lips ¯ ARXIU

RafaelAmargo,
un’bailaor’
al Palaude la Mdsica

Wednesday
Lips, folk-rock
de les terres deLleida

BARCELONA

BARCELONA

21.30 FLAMENC
E1Palaude la MdsicaCatalana~s l’esoenari de
l’espectacle Amargo& Amigos,ambRafael
Amargo
corn a balla~ i coreSgraf.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

21.30 CONCERT
Wednesda~Lips,
bandade folk-rook de les terres de
Lleida,interpreta les cangonsdeI seu nandisc a la
sala KoittonClub.

nes es pot visitar aquest
nouespal museisticsituat
al centre de Sant Cugat,
onconviuen
l’art, ]a histSria i e] col.leccionisme.
Despr~sde deu anysd’obres,l’antigaseudela f~tbrica de productescer~tmicsArpl (conegudapopularmentcorn ca] Gerrer) ha obertles portes
La ciutadaniaper primer
cop;es tracta d’undels
edificis m~semblem~ttics
i de m~svalor histSrici
patrimonialde Sant Cugat que ha estat sotm~sa
tm intens proc~sde restauraciS. L’espaiconsta
de t~s exposicionspermanents independents:
Te~isseriaArpi, que explicala histSriade la producci5de cerfimicade
l’antiga teri~sseria,que
des de finals del segle XIX
fins al 1945esva encarregar de produir elements
decoratiusper a moltes
cases de Sant Cugat;GermansCabanas-Alibau,

querelata la lfistSriai el
llegat de tres germans
quebantingut una de les
trajectSries m~srellevantsen l’hmbitartistic
local, i EspaiMarilyn
Monroe,una selecci5
d’unzeculld’objectesi docuraents provinentsde ]a
col.lecci5 pa~icularde
Frederic Cabanes.
TORROEL.LA DE
MONTGRI
23.30 CONCERT
MiquelGil i PepGimeno,’Botifarra’.Enel
marcde les Trobadesde
Mfisica Mediterr~nia,un
anym~s,La Sala ofereix
aquest concert. Miquel
Gill Pep Gimeno,Bo~farra, sSnles principals
veusdel Pals Valenci~ti a
Nus, el seu espectacle
opozCunitatde rec6rrer
el folki e] roo$svalenci~
en formatinthn, l~s un
espectaclediferant que
convidaa despullar cangons, sentiments,fer
presents els nusosd’implicaci5 musicaldels dos
cantaorsarab la cultura
popular valencia~a.
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Luca TondenaTrio
Actuaci6al
Big BangBar
de Barcelonaa
les 21.00h

Tori Sparks&
Calamento
Flamenca
HarlemJazz Club
ales 23.00 h

BARCELONA
TEATRE

naBraboi DonSimony Telefunco i GraciaFernandez.
Dediken.De130
d’abril al 3 demaig,a
martsa divendres,20.30:dislee21.00.
sabres,18.30i 21.00;i diumen¯ Apolo
Teatre,
Paral.le159.
gee, 18.30.Endobleprograma¯ LaPuntual,
AlladaVermeil15.
dita fortuna.Finsal 17demaig. Blaumarl ambla Cia. Pinotxo
ci6, el divendres
1 demaigUIHoraris: dijous i divendres, ambBicicleta. Versi6dePuf£el
trashowambMiguelNoguera,a
20.30,dissabtes,
18.00
i 20.30,i
lee 23.30.
dracm~gic.A partir de2 anys.
diumenges,
18.00.
Horaris:divendres
i dissabtes,
¯ TeatreLliure:Gr~cia,Montse¯ Biblioteca de Catalunya, 18.00;i diumenges,
12.00i 1700.
ny,47.Elcuri6sincident
delgosa
Hospital,56. La Parlapresenta ¯ LaSeca
mitjanit, de MarkHaddon,
dir.
EspaiBrossa,
c. FlasUnagiomataparticolare, d’E. saders,40. MagicTribute, de
Julio Manrique.
Prorrogat
fins al
Scola.Dir. OrielBroggi.
Horaris: Hausson,
24demaig.
SalaBrossa,fins a110
dedimecres
a divendres,20.30; de maig.Dedimecresa dissab¯ TeatreLliure:Montjui’c,pas
dissabtes,18.00i 21.00,i ditee, 21.00,i diumenges,
19.00.
seig deSantaMadrona,
40-46/
umenges,
18.00.
Somiant
encocodrils,SalaFre
pla~aMargarida
Xirgu,1. FrankV
d’abril a124demaig.
¯ CircolMald~a,
C. Pi, 5. Cicle goli, de129
(operetad’unabancaprivada),
Mald~1700.MaldD
en dansa,2a Dedimecres
a dissabtes,20.00;
deFriedrichDi~rrenmatt
& Paul
18.00.
edici6del festival. Teatrefami- i diumenges,
Burkhard,direcci5 JosepMaria
liar: Leesuperhetes,
arabla Cia. ¯ LaVillarroel,Villarroel, 87.
Mestres.Finsa117demaig.SoBrif,Braf,Bruf.
bretitolsencastell~i angl~s,
caFinsal 3 demaigL’oltimatrobadadissabte.Tot pels diners2.
¯ ClubCapitol,Sala2, Rambla, da, deChristopher
Hampton,
baCleopatra,
d’lv~n
Morales.
Estre138. DoNeprogramaci6:Anisada en la noveHade S~ndor
nael 6 demaig,i fins al 24de
malede eompanyia.
Horaris:de M~rai,versi6i direcci6d~,bel
maig. Shakespeare
a Benic~sdimecresa divendres, 20.00; Folk,ambAbelFolk, Jordi Brau,
sire, dir. JorgePic&ambSergi
AnnaBarrachina.
Horaris:dedi
dissabtes, 1730i 20.00; diL6pez.
Dilluns
4
de
maig,
21.00,
marts
a
divendres,
20.30;
disumenges,
17.30. I DavidGuafunci5enica.
po. Horaris:dedimecres
a diven- sabtes,18.00i 20.30;i diumengee,
18.00.
I
en
doble
programa
dres,22.00,i diumenges,
19.30.
¯ TeatreNacionalde CataluUna
escena
del’obra¯ VERSUS
TEATRE
ci~: els divendres,
a lee 23.00,
nya.Pla~a
delee Arts,1. SalaPe¯ OlubCapitol,sala PepeRu- M6nicaPerezi Jordi Rios a
tita: Purga,deSoftOksanen.
Hebianes,Rambla,
138. ToniMoog LO00
merdes
de gags.El dissab
rafts: dedimecres
a dissabtes,
Follamigas.
Horaris:dedijousa te 2 de maigSiempreambDani
20.00;
i
diumenges,
18.00.
dissabtes, 22.30; diumenges, P~rez,
a lee23.00.
20.00.Confessions
dedoneede
¯ TeatrePoliorama,
LaRambla,
¯ Porta4, CarrerdeI’Esglesia,
30. Horaris:de dimecresa di115. Oltima funci& el 3/05,
BARCELONA TEATRE
de
vendres,
20.30,dissabtes,
18.00 4 10(barri deGrficia).Fuga~,
dePolbnia,el musical.Dijous,
Des
d’avuii
fins
diumenge
la
compa~yiaTshockculturaemociona,
dirigida
per
JeXavi Mah&dissabtesde maig,
i 20.30,i diumenges,
18.00.
20.30;divendres,
21.30;dissabroni GuiemObrador,actua alVersusTeatrs ambParasceve,rdrdca obra teatral
19.00(a partir del dia 9). No
tee, 18.00i 21.00,i diumenges,
¯ Oondal,
Av.Paral.lal,91.De129 fan f~cil, perTrussEspectacles, de Blai Boner,el ritual de la qual 6s unametkfora
de renterrojust quetothomes
18.00.
A
partir
del
6/05,Nancho
d’abril al 10demaigEl Brujoa dissabtes
demaig,21.30.Raquel
Inereix.
NovoseraEl cavemicola.
Mujeresde Shakespeare.
Hora- i Rachid,per AlburTeatre,diris: de dimecresa divendres, umenge
17 de maig,19.00.Cri
¯ TeatreVictbria,Parallel, 6~
20.00:dissabtes,
18.00
i 21.00,i
minal,perSotacabina
Teatre,di69. Oltimes setmanes[31 de
diumenges,
18.00. I en doble umenges
19.30.Giselay libro
a dissabtes,22.00,i diumenges, maig,Liltimafunci6deMari Cel.
3, 10 i 17 de maig, ¯ SalaAtrium,ConselldeCent, umenges,
programaci6
Lasnoches
del club 20.30.Laparadaxa
17.00,i di
20.00.Happy
love o love story!, Horaris: dijous, 20.30;divende Prot~ga- 435. Cosesnostres, de Ramon mhgico.Dissabtes,
dela Comedia.
Dissabtes,ales nee,per ]14/15,diumenges
Madaula.
Horaris:dedimecres
a umenges,
12.00i 17.00.
24i
deToniSansi Ruben
Muntahola. dres, 21.30;dissabtes,17.30i
23.30.
31demaig,20.30.Cincinstants dissabtes,21.00,i diumenges, ~-TeatreColiseum,
Dimarts
i dimecres,
a lee 20.30. 21.30,i diumenges,
18.00.
GranVie,
preciosos,
per
Brot
escenic
19.00.
Infantil:
EIs
Ilobatons,
de
el 14demaigFanga lee ¯ Teatreneu,
¯ Guasch
Teatre,Arag6140.In595. La granilusi~n. Dedime Estrena
Terol,26(Gr~cia).
Christophe
Sainsot
Tintou.
He(Alea
Teatre),
dissabte
30,
21.30,
costelles,
de
Gerard
Wzquez
fantil: LaflautamDgiaa
Horaris:
21.00,dissabSalacafeteatre: LomeierdePe
raris: diumenges
26d’abril i 3 de cresa divendres,
i diumenge
31,18.00.
Ca- peRubianes,
dissabtes,
12.30,17.00
i 19.00,i
tee, 18.30i 21.30,i diumenges, ambEudardDoncos,Ramon
a lee 19.00.Ba#o
nalsi DavidGarciaLlop.Dedidiumenges,
12.30i 1700.Adults: ¯ Romea,
Hospital,51. Finsa117 maig,12.00.
de chicas, a lee 21.00.Anne18.30.
jous a dissabtes,20.00;i di
Amantes
descontrolados.
Hera de maigEis veins de dalt, de ¯ SalaBeckett
- Gr~cia,Alegre
mann:DavidBar&a lee 22.30.
18.00.
ris. dissabtes,21.00,i diumen- ~esc GayambPere Arquillu&
deDalt 55his. Blau, deFerran ¯ TeatredelRaval,SantAntoni umenges,
SalaXavierF~bregas:
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Especial
deNadal
al Palaudela iv1~sicaCatalana
del
magazln
’El m6na RAC]’¯ ARXlU

’El m6na RACI’,
especial dels 15
anysde la r tdio
tots que hi ha hagut a
RAC1en aquests 15 anys:
EugeniSallent i l’actual,
Eduard t~ol. Ales 10 h,
en ta terttilia esportiva
arab Joan Mm~ia
Pou, Raiil
L1LrnSs,Sbnia Gelm~t,Xavi
Redacci~
Puig, Jordi Costa i Jordi
Gr~cia, s’explicaran viE1 mdna RAC1, el progra- vbncies d’aquests anys.
Tamb6es donar~t la veu
malider de lal~tdio a Catalunya, emet avui un espe- a alguns dels pioners m6s
cial sobre els 15 anys de desconeguts perqud nor]’emissora, que va comen- malmentno fan antena: la
Qm"a emetre1’1 de maigde responsable de la fonoteca
l’any 2000. Jordi Bast~ en i d’esdeveniments, Isabel
parlarh arab Nfiria Ferr(~, V’maixa;la ~,ecepcionista
RamonPellicer,
Alber~ Marta Massip; el t6cnic
Omi Xavier Bosch, cond’El mdn a RACI, Jordi
ductors de l’espai del mati Nieto; el cap d’info~aatius
a l’emissora en diferents
Joan MariaMottos ila proetapes. Abansde les 10 h,
ductora de La nit a RAC1,
parlar~ ambels dos direc- Anabel Luna. ¯

[] El magazfn
de
JordiBast(~
recorda
aquest
matiels
inicisde
I’emissora,
I’any2000

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 14413

TARIFA: 3010 €

E.G.M.: 143000

ÁREA: 472 CM² - 44%

SECCIÓN: LA DOS

1 Mayo, 2015

Vuitsi nous

LaJuli6

Fa unsmesos
emva trucar
rescriptori editorIgnasiRiera desde Madridonviu per
preguntar-me
si no creia que
era arribadarhoraqueMatarb dediqudsun homenatge
a
ractriuMontserrat
Juli5. L’Ignasi em va trucar a mi perqu~ sSc la persona de Matar5 que m~sconeix o la primera que liva venir al cap, i
va tenir sort: jo sabia qui ~s
la Montserrat JuliS. 5Ho sap
galre m~sgent a la ciutat on
l’actriu que ara t~ 86 anys
va n~ixer, a banda dels seus
parents i alguns erudits?
Per iniciativa de l’Ignasi en
valg parlar ambra]ca]de i e]
regidor de cultura per si la
idea cls abellia. Els va abellir despr6s d’haver-los informat sobre la personalitat
i l’exist~ncia de la candidata
a ser homenatjada. Quan es
va fer pfiblic l’acte en el qual

jo havia d’intervenir
juntament amb ractriu, el mateix Ignasi
Riera i el director de
cine Lluis Josep Comeron la gent se
m’acostava: "Qui
~s aquesta JuliS?"
N’havia sentit
parlar a casa. Als
deu anys, acabada
la guerra, Montserrat Juli5 es va
exiliar ambla familia a Xile perqu~ el seu pare
era politica~ent
significat. AXi]e va
estudiar inter~pretaci5 iva con~ixer i tractar
Joan Oliver, C~sar August
Jordana, Xavier Benguerel i
Dom~necGuans~, tots en la
seva mateL’~asituaci5 de
desp]agats forgosos. Eren
m~sgrans que ella i es van
sentir encaterb~ats per
aquella joveneta que declamayab~ i recitava les Corrandes d’exili de l’Oliver
amb l’entonaci5 viscuda
ambqu~ s’han de recitar.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ANTHONY
GARNER

Va retornar a Catalunya
a final dels cinquanta despros d’haver let escala a
Montevideo per veure actuar la Margarida Xirgu, i
saludar-la. A Barcelona va
entrar a rAgrupaci5 Dramatica. Vadirigir i interpretar
obres de Joan Oliver, una de
les quals, PigmaliS, al Palau
de la Mfisica. L’EsteveAlbert i en Terri, els homes

m~sdesperts i actius llavors de MatarS, la van
polar a la ciutat on
havia nascut per donar-la a con~ixer. Aixi en vaintenir noticia a casa. Recordo
una interpretaci5
seva d’una obra
d’Alejandro Casoha, un altre exiliat,
al Teatre Monumental. Nom~ses va
omp]irtmafila. Tot i
els esforqos divulgatius, sempre mig c]andestins, qui era la JuliS?
Va intervenir en pel-licules, les fantastiques pel.licules catalanes de Comeron, Isasi Iasamendi o
Juli Coll, i al final
es va traslladar a
Madrid, que als
anys setaz~ta oferia
mds oportunitats. Ignasi
Riera la va con~ixer alli, i
dimarts ens lava dur a Matar5 perqu~ la pogu~ssim
aplaudir. No ~rem galres,
per5 la Televisi5 de Matar5
lava entrevistar i ara m~s
gent sabra de qui parlem
quan parlem de la JuliS.
Durant l’acte, ens va recitar Neruda i tamb~ les Corrandes d’exili tal comles
entonen els exiliats.
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Especial
deNadal
al Palaudela iv1~sicaCatalana
del
magazln
’El m6na RAC]’¯ ARXlU

’El m6na RACI’,
especial dels 15
anysde la r tdio
tots que hi ha hagut a
RAC1en aquests 15 anys:
EugeniSallent i l’actual,
Eduard t~ol. Ales 10 h,
en ta terttilia esportiva
arab Joan Mm~ia
Pou, Raiil
L1LrnSs,
Sbnia
Gelm~t,
Xavi
Redacci~
Puig, Jordi Costa i Jordi
Gr~cia, s’explicaran viE1 mdna RAC1, el progra- vbncies d’aquests anys.
Tamb6es donar~t la veu
malider de lal~tdio a Catalunya, emet avui un espe- a alguns dels pioners m6s
cial sobre els 15 anys de desconeguts perqud nor]’emissora, que va comen- malmentno fan antena: la
Qm"a emetre1’1 de maigde responsable de la fonoteca
l’any 2000. Jordi Bast~ en i d’esdeveniments, Isabel
parlarh arab Nfiria Ferr(~, V’maixa;la ~,ecepcionista
Marta Massip; el t6cnic
RamonPellicer, Alber~
Omi Xavier Bosch, cond’El mdn a RACI, Jordi
ductors de l’espai del mati Nieto; el cap d’info~aatius
a l’emissora en diferents
Joan MariaMottos ila proetapes. Abansde les 10 h,
ductora de La nit a RAC1,
parlar~ ambels dos direcAnabel Luna. ¯

[] El magazfn
de
JordiBast(~
recorda
aquest
matiels
inicisde
I’emissora,
I’any2000
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Vuitsi nous

LaJuli6

Fa unsmesos
emva trucar
rescriptor
i editorIgnasiRiera desde Madridonviu per
preguntar-me
si no creia que
era arribadarhoraqueMatarb dediqudsun homenatge
a
ractriuMontserrat
Juli5. L’Ignasi emva trucar a mi perqu~ sSc la persona de Matar5 que m~sconeix o la primeraque li va venir al cap, i
va tenir sort: jo sabia qui ~s
la Montserrat JuliS. 5Hosap
galre m~sgent a la ciutat on
l’actriu que ara t~ 86 anys
va n~ixer, a banda dels seus
parents i alguns erudits?
Per iniciativa de l’Ignasi en
valg parlar ambra]ca]de i e]
regidor de cultura per si la
idea cls abellia. Els va abellir despr6s d’haver-los informat sobre la personalitat
i l’exist~ncia de la candidata
a ser homenatjada. Quan es
va fer pfiblic l’acte en el qual

jo havia d’intervenir
juntament amb ractriu, el mateix Ignasi
Riera i el director de
cine Lluis Josep Comeron la gent se
m’acostava: "Qui
~s aquesta JuliS?"
N’havia sentit
parlar a casa. Als
deu anys, acabada
la guerra, Montserrat Juli5 es va
exiliar ambla familia a Xile perqu~ el seu pare
era politica~ent
significat. A Xi]e va
estudiar inter~pretaci5 i va con~ixeri tractar
Joan Oliver, C~sar August
Jordana, Xavier Benguerel i
Dom~necGuans~, tots en la
seva mateL’~asituaci5 de
desp]agats forgosos. Eren
m~sgrans que ella i es van
sentir encaterb~ats per
aquella joveneta que declamayab~ i recitava les Corrandes d’exili de l’Oliver
amb l’entonaci5 viscuda
ambqu~ s’han de recitar.
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m~sdesperts i actius llavors de MatarS, la van
polar a la ciutat on
havia nascut per donar-la a con~ixer. Aixi en vaintenir noticia a casa. Recordo
una interpretaci5
seva d’una obra
d’Alejandro Casoha, un altre exiliat,
al Teatre Monumental. Nom~ses va
omp]irtmafila. Tot i
els esforqos divulgatius, sempre mig c]andestins, qui era la JuliS?
Va intervenir en pel-licules, les fantastiques pel.licules catalanes de Comeron, Isasi Iasamendi o
Juli Coll, i al final
es va traslladar a
Madrid, que als
anys setaz~ta oferia
ANTHONY
GARNER
mds oportunitats. Ignasi
Va retornar a Catalunya
Riera lava con~ixer alli, i
a final dels cinquanta desdimarts ens la va dur a Mapros d’haver let escala a
tar5 perqu~ la pogu~ssim
Montevideo per veure acaplaudir. No ~rem galres,
tuar la Margarida Xirgu, i
per5 la Televisi5 de Matar5
saludar-la. A Barcelona va
la va entrevistar i ara m~s
entrar a rAgrupaci5 Drama- gent sabra de qui parlem
quan parlem de la JuliS.
tica. Va dirigir i interpretar
obres de Joan Oliver, una de Durant l’acte, ens va reciles quals, PigmaliS, al Palau tar Neruda i tamb~ les Corde la Mfisica. L’EsteveAlrandes d’exili tal comles
entonen els exiliats.
bert i en Terri, els homes
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Barcelona ciutat
II Tirada Medieval. El Club Arc Mont
juïc celebra la II Tirada Medieval de
Tir amb Arc.
Camp Municipal de Tir amb Arc del Cas
tell de Montjuïc (de 9.30 h a 13 h).
Blau Marí. La cia. Pinotxo amb Bicicle

ta representa aquesta història infan
til d’aventures.
La Puntual. Allada Vermell, 15 (enter
avui i diumenge, 12 h i 17 h). 9 euros.

Cocktail&Swing. Concert de música
de jazz i swing amb Joan Pau Cume
llas & Miguel Talavera gaudint de
còctels internacionals.
Silken Gran Hotel Havana. Gran Via de
les Corts Catalanes, 647 (19.30 h). 12
euros.

REMINISCÈNCIES
Concert d’Albert Guinovart i la
GIOrquestra d’Olot
Teatre Principal d’Olot
Doble sessió: 17:30h i 21:30

Pavelló municipal Amer. Pujada Estació
(23 h). 12 euros.

]El pianista i compositor Albert Guinovart, juntament amb la GIOr

questra –l’orquestra simfònica d’Olot–, dirigida per Marcel Sabaté,
estrenen avui la peça Reminiscències de la Faràndula Olotina, com
posta per Guinovart mateix basantse en les melodies de la faràndu
la de la capital de la Garrotxa.

BREDA (Selva)
L’hora del Pati. Joan Colomo, Núria

Graham i Nyandú actuen a la 5a edi
ció del festival L’hora del Pati.
Els Forns. Sant Iscle, 2729 (22.30 h). 10
euros.

A les espatlles de Guinovart
MARIA TARRAGÓ
Barcelona

D

eia el filòsof Ber
nat de Chartres
que som com nans
a les espatlles de
gegants; que si podem mirar
lluny és gràcies a tots aquells

ha fet una composició lliure
basada en les melodies del
folklore local.
La peça s’estrena avui amb
el nom de Reminiscències de
la Faràndula Olotina, en una
doble sessió (17.30 i 21.30 h)
al Teatre Principal d’Olot a
càrrec de la GIOrquestra, di

OLOT (Garrotxa)
La faràndula d’Olot. Albert Guinovart

al piano i la GIOrquestra estrenen
l’orquestració de la música de la fa
ràndula. 10 euros.
Teatre Principal. Passeig d’en Blay, 5
(17.30 h i 21.30 h).

en tot moment del que re
presenten aquestes músiques
per als olotins i les olotines.
Ha avançat que la composició
barrejarà les diferents me
lodies i que el piano solista hi
tindrà un paper molt des
tacat.
La voluntat d’aquest pro

TORROELLA DE MONTGRÍ (B. Empordà)
X Trobades de Música Mediterrània.

Aquestes trobades organitzades pel
Museu de la Mediterrània enguany
estan dedicades les músiques rurals
dels Balcans centrals.
Museu de la Mediterrània. Ullà, 27  31
(avui, 19.30 h, demà de 9.30 a 23.30 h,
diumenge de 10 a 14 hores). 5 euros.

Flamenco. Concert de flamenc amb

José Andrés, guitarra, i Katia Moro,
ball. 10 euros.
JazzSí Club. Requesens, 2 (20.45 h).

Danses a la plaça del Rei. Taller Ball de

bot amb Raquel Terraza (21.30 h) i
concert dels Germans Martorell, que
presenten el seu devedé 20 anys de
Germans Martorell, un concert al Mo
nestir de La Real (22 h).
Plaça del Rei.

X Trobades de Música Mediterrània.

Gala flamenca. Nit de flamenc amb

RIPOLL (Ripollès)
Ripoll Mil∙lenari. Visita pel casc antic

Nus, concert de música tradicional
amb Miquel Gil i Pep Gimeno Buti
farra.
La Sala. Plaça Ernest Lluch, 28 (23.30 h).
5 euros.

Amargo & Amigos. Artista convidat,
el Salao. De 20 a 49 euros.
Palau de la Música (21.30 h).

de Ripoll, per conèixer anècdotes, ra
cons amagats, llegendes i històries.
Centre d’Interpretació del Monestir de
Ripoll. Plaça de l’Abat Oliba, s/n (de 17 h
a 18 h). 6 euros.

Soundsystem & Guests. Nit musical

amb YT & Solo Banton.
Sr. Lobo. Almogàvers, 88 (de 23.45 h a
5 h). 8 euros.

Barcelona
SANT POL DE MAR (Maresme)
Fira de la Maduixa. Aquesta fira in
clou degustacions, tallers, música,
neteja de boscos, xocolatada i activi
tats infantils.
Diverses ubicacions del centre (fins diu
menge, tot el dia).

Girona
AMER (Selva)
Festa del Roser. Festa amb Els Catar

res + Diversiones + Dj.

TELÈFONS
Ú T I LS

Lleida

ARXIU

Albert Guino
vart , el pianista
i compositor
català que inter
pretarà al piano
Reminiscències

que han estat
abans que nosal
tres i que ens han
donat els fona
ments. Avui a
Olot, la cosa va
diferent. La música dels ge
gants, els nans i els cavallets
d’Olot sonarà avui per prime
ra vegada a les espatlles d’Al
bert Guinovart. El pianista i
compositor, guanyador d’un
Oscar amb la melodia del film
The Artist i reconegut tant a
casa nostra com a l’estranger,

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

rigida pel seu ti
tular, Marcel Sa
baté, amb Gui
novart mateix al
piano.
El
concert
també inclourà la Simfonia
número 29 de Mozart i el
Concert per a piano i orques
tra número 5, Emperador, de
Beethoven, interpretat també
per Guinovart com a solista.
El compositor mateix ha ex
plicat que ha treballat amb
total llibertat però conscient

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

jecte és agafar un dels patri
monis musicals més estimats
de la ciutat d’Olot i convertir
lo en una obra amb prestigi
musical.
Segons l’Institut de Cultura
de la Ciutat d’Olot, aquesta
adaptació servirà perquè la
música de la faràndula arribi
a nous espais ara com con
certs a teatres i auditoris,
igual que la versió simfònica
que ha fet el mateix Guino
vart de la música dels balls de
la Patum de Berga.c

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900123505

CIUTADILLA (Urgell)
XIII Trobada de Grups de Recreació Me
dieval. Aquesta trobada recrea amb

el castell com a escenari el dia a dia a
la vila durant l’època medieval.
Plaça del Marquès (entre avui i diumen
ge, tot el dia).
www.ciutadillamedieval.cat
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ (Conca de B.)
El vi fa sang. Entre avui i diumenge se

celebra el primer Festival Internacio
nal de Novel∙la Criminal en Català,
amb un grapat d’activitats.
www.elvifasang.cat

Gas Natural ........................ 900750750
FecsaEndesa ...................... 902536536
Manyà 24 h ....................... 934465959

Serveis Funeraris de BCN ..... 902076902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902230238

EXPERIÈNCIES CULTURALS
9 de maig, 11h

La creuada de 1285
La invasió de l’Empordà i els fets de Peralada a la Crònica de Ramon Muntaner
Una conferència amb el professor Robert Vinàs
CONFERÈNCIA
GRATUÏTA

GRUP PERALADA

Cada divendres, amb La Vanguardia
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Tel. 972 53 81 25
www.castelldeperalada.com

“destil∙lat, poètic i sublimat”, va explicar ahir l’actriu protagonista, Àngels
Bassas. L’obra,
escrita el 1958, inicia l’epicentre
patrimonial
PAÍS: España
FRECUENCIA:
Diariod’aquesta
temporadaPÁGINAS:
del teatre,
que
vol
portar
a
col∙lació
“l’època
d’activitat cultural
36
O.J.D.: 141874
més rica malgrat haver estat silenciada i oblidada” de la Catalunya dels
TARIFA:
2800 €
E.G.M.: del
718000
anys quaranta
i cinquanta,
va afirmar el director
TNC, Xavier Albertí.
ÁREA:
113veure
CM² - entre
10% el 6 i el 17 deSECCIÓN:
CULTURA
La funció es
podrà
maig. / Redacció

el de

1 Mayo, 2015

El Palau de la Música
acull ‘Amadeu Vives.
L’entusiasme i l’èxit’
w El foyer del Palau de la Música

PALAU DE LA MÚSICA

El compositor Amadeu Vives

acull l’exposició Amadeu Vives.
L’entusiasme i l’èxit, produïda
pel Centre de Documentació de
l’Orfeó Català, des d’avui fins al
15 de juliol. Una mostra docu
mental, de franc, que vol reivin
dicar la figura de qui va ser un
dels fundadors de l’Orfeó Català,
juntament amb Lluís Millet,
l’any 1891 i que al seu torn
va tenir un gran èxit pel seu
vessant compositiu amb inspira
des obres com L’emigrant o La
Balanguera i, també, reconegu
des sarsueles com Doña Francis
quita o Bohemios. / Redacció

El Liceu aboca cada any a la xarxa
95 milions de litres d’aigua freàtica
wEl Liceu aboca cada any a la xarxa 95 milions de litres d’aigua freà

tica, segons es va destacar ahir en presentar un nou distintiu de la
Generalitat per promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental
dels equipaments escènics i musicals, i centres i espais d’arts visuals.
El director tècnic del Liceu, Xavier Sagrera, va destacar que l’aigua
brolla de quatre pous que hi ha a cadascuna de les cantonades de
l’edifici. El Liceu participarà juntament amb set equipaments cultu
rals més en una prova pilot per comprovar el compliment dels crite
ris necessaris per aconseguir aquest nou distintiu. / Efe

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Jo Nesbø va estar
NÚRIA ESCUR
Barcelona

V

a ser la
vel∙la de
primera
aparèixe
Harry Hole, i enca
llegit altres lliuram
arriba, desordenad
ciàtica. El ratpenat
voir Books en cast
fruit de 33 hores d
vacances de Jo N
1959), d’Oslo a Syd
no vaig pensar que e
pel trajecte em canv
assegura. Es va ins
teix hotel i la mate
on instal∙la en Har
hores només havia
de les cançons del se
cal: avui dia ja ha v
ons d’exemplars de
Així és com va do
Harry, detectiu ten
ralment qüestionab

