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I afegeix: “És més que obvi que la
Unió Europea no vol cap persona
d’aquests països dins les seves
fronteres. La Unió Europea d’avui
dia no té cap tipus de moral, només
creu en els diners. Abans, quan va
néixer i encara es deia la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer,
tot era diferent. Acabàvem de sortir de la guerra. Ara, en canvi, als
polítics només els interessen els
diners”.
Chaplin com a mestre

El cineasta, que va guanyar a la recent Berlinale l’Os de Plata al millor director per El otro lado de la
esperanza, reprèn aquí el xoc entre
comèdia i drama que és habitual
en el seu cinema, encara que insisteixi, parapetat darrere un got
d’Albariño i una cigarreta electrònica que sempre li penja del llavi,
que “no té sentit de l’humor”. “Un
fill de puta molt intel·ligent un cop
va dir que si mostrem la veritat de
manera oberta ningú la voldrà
veure. En els meus films intento
situar la veritat darrere la comèdia
i la música”, afirma. “I fins i tot així, ningú vol enfrontar-se a la veritat”, reflexiona. “Però l’humor no
fa mai mal. Sempre em dic a mi
mateix: tornem a Chaplin. Ell continua sent el millor de tots”.
Durant la première a Vigo d’El
otro lado de la esperanza, Kaurismäki va afirmar que en aquest
film havia intentat copiar el creador de Charlot i que per això “la
pel·lícula no és tan fluida com altres”. “Potser no soc gaire hàbil”,
va confessar amb modèstia a un
públic entregat. “Ell és un mestre
i jo no”, es va disculpar. Es consideri un autèntic mestre o no, el
finlandès treballa en el film moltes
de les constants ètiques i estètiques que apareixen a la seva filmografia, des dels canvis de gèneres
fins als personatges peculiars,
l’austeritat gestual dels intèrprets
o la tendresa que desprenen els
protagonistes: “Tinc tendència a
veure de manera romàntica la pobresa. Crec que els pobres són capaços del millor de l’ésser humà,
tal com mostrava Buñuel a Los olvidados o Nazarín. He sigut pobre,
ric i les dues coses. I he sigut més
feliç quan era pobre”.
Tampoc és gratuït que El otro
lado de la esperanza tingui com a
principal escenari un restaurant.
Aki Kaurismäki, que és especialment hàbil en les escenes de bar,
explica per què n’apareixen tants
al seu cinema: “Per començar, necessito una estructura que sostingui els personatges de la pel·lícula –explica–. No els puc mostrar
parlant al bosc. Renoir sí que podia, però jo no. Potser és perquè
tinc diversos restaurants a Hèlsinki. De vegades m’arribo fins a un,
m’assec en una taula, observo i
penso «puc fer això o puc fer
aquesta altra seqüència». D’aquesta manera, per a mi tot és molt més
econòmic. I també hi puc beure,
per descomptat”.e

La música contemporània pren
força al Palau de la Música
John Adams serà el compositor convidat de la nova temporada
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XAVIER CERVANTES
BARCELONA

113 concerts configuren la temporada 2017-2018 del Palau de la Música. Una programació amb un pressupost de 2,6 milions d’euros que
manté els objectius que es va marcar Joan Oller quan es va fer càrrec
de la direcció general del Palau fa sis
anys, tot i que per a la temporada vinent vol aprofundir en “l’aposta pel
descobriment”. “No renunciem al
gran repertori perquè seria un suïcidi, però volem apostar pel plaer
del descobriment d’artistes contemporanis”, diu Oller.
En aquest sentit, destaquen algunes presències, si no majoritàries en
la programació, sí molt rellevants.
Per exemple, John Adams, compositor convidat de la temporada juntament amb Albert Guinovart.
Adams, autor d’òperes com Nixon in
China i The death of Klinghoffer,
vindrà a Barcelona el 26 de maig de
l’any que ve per dirigir un programa
amb tres obres pròpies: Harmonium, Absolute jest i Short ride in a fast
machine. Guinovart, compositor i
intèrpret convidat, a més de presentar diverses obres hi estrenarà un
Rèquiem el 28 de gener. ‘Tinc una
missa i un tedèum, i ara un rèquiem.
Espero que no sigui premonitori”,
diu Guinovart amb un somriure
abans d’assegurar que l’encàrrec del
Palau de la Música és “tot un repte”.
La nova creació també tindrà espai en el concert inaugural de la
temporada, el 21 d’octubre. Simon
Halsey, director artístic de l’Orfeó
Català, dirigirà els cors de la casa en
l’estrena a Europa de Considering
Matthew Shepard, l’obra de Craig
Hella Johnson sobre la història d’un
jove gai que va ser segrestat, torturat i assassinat a Wyoming el 1998.
“Les obres contemporànies són
molt importants per a mi, perquè la
música coral ha de ser viva”, ha dit
Halsey. El rastre contemporani
s’escampa per altres concerts, com
el del Cuarteto Quiroga, que el 2
d’octubre farà dialogar La mort i la
donzella, de Schubert, amb Black
angels, de George Crumb.
De Mehta a Kaufmann

La programació del cicle Palau 100
inclourà concerts de Zubin Mehta
i l’Orchestra Maggio Musicale, la
Simfònica de Londres sota la batuta de John Eliot Gardiner, Daniele
Gatti amb la Mahler Chamber Orchestra, el pianista Javier Perianes
amb la Filharmònica de Munic dirigida per Pablo Heras-Casado, la violinista Isabelle Faust amb Il Giar-
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dino Armonico i La creació, de
Haydn, a càrrec de William Christie
i Les Arts Florissants.
“La llista és molt satisfactòria”,
diu el director artístic adjunt, Víctor
García de Gomar, sobre el cicle Palau Grans Veus, amb estrelles com
Piotr Beczala, Juan Diego Flórez i
Bryn Terfel, Jonas Kaufmann i Diana Damrau. Aquests dos últims
cantaran plegats el Cançoner italià,
de Wolf. El cicle de grans veus
s’obrirà el 9 de gener amb els recitals d’Anne Sofie von Otter i Kristian Bezuidenhout i es completarà
amb Mark Padmore i Olga Peretyatko, “la reina del Metropolitan,
una soprano lírica lleugera que arriba en el seu millor moment”, diu
García de Gomar.
El tradicional cicle Bach tindrà
“un convidat especial”, perquè Jordi Savall dirigirà per primera vega-
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01. El
compositor
britànic John
Adams. 02. La
soprano
alemanya
Diana
Damrau. 03.
El director
Zubin Mehta.
PALAU DE LA MÚSICA

da El messies, de Händel, el 20 de
desembre, un dia abans que Edward Higginbottom, dins de la
programació d’Ibercàmera al Palau, n’ofereixi la seva versió. “Hi
haurà públic per a tots els Messies”, diu Oller. En el repertori de
Bach hi destaquen el concert del
baríton Matthias Goerne i l’organista Juan de la Rubia amb la
Freiburger Barockorchester, la
Passió segons sant Mateu a càrrec
de Marc Minkowski i Les Musiciens du Louvre i L’ofrena musical
amb Rinaldo Alessandrini i el
Concerto Italiano.
La temporada 2017-2018 també inclou recitals de pianistes
com Khatia Buniatishvili, Igor
Levit, Elisabeth Leonskaja i Grigori Sokolov, entre d’altres, i diversos concerts per celebrar els
80 anys d’Antoni Ros Marbà.e

H

moral. Lleument, sense
exageracions en un cas i en l’altre.
La baixada del 21% al 10% és notable, no s’ha de negar, però no dona
peu a llançar coets ni a despendolar-se. Ara toca assossegar-se i respirar. I ja està. En definitiva, la decisió no ve sinó a reparar una injustícia que ha durat cinc anys. Una
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pas de l’abisme. Un temps en què
alguns es van estimbar, fins a desaO.J.D.: 79409
parèixer del tot, i en què altres van
seguir caminant a empentes i roE.G.M.: 462000
dolons, sense alè, curant-se, tireta
ferides i morats.
SECCIÓN:a tireta,
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Un IVA del 10% és, encara, su-

tràmit. És com si, després de l’apellació, ens declaressin innocents i
ens aixequessin el càstig, però ens
obliguessin a pagar-ne les costes.
La felicitat no és mai completa. La
bona notícia és que amb un 11%
més a les arques, les empreses podran treure pit de nou i desempolsar aquells projectes que van
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John Adams dirigirà l’OBC
al Palau de la Música
3La nova temporada preveu 113 concerts amb grans figures
MARTA CERVERA
BARCELONA

M

entre als jutjats de
Barcelona miren de fer
justícia amb el cas Palau,
a l’auditori modernista
saquejat per Millet i Montull es concentren més que mai en la música, o
almenys això intenten, segons van
confessar ahir els seus actuals responsables en la roda de premsa de
presentació de la pròxima temporada 2017-18. Una temporada que preveu un total de 113 concerts, realitzats amb 2,6 milions d’euros de pressupost artístic i que comptarà amb
primeres figures nacionals i internacionals i artistes emergents.
El cèlebre compositor nord-americà John Adams celebrarà el seu
70è aniversari dirigint Harmonium,
entre altres peces, en un gran concert monogràfic protagonitzat per
l’OBC, l’Attaca Quartet i les veus de
l’Orfeó Català, el Cor Jove i el Cor de
Cambra del Palau. La seva presència
en l’emblemàtic edifici és una de les
sorpreses del programa del 2017-18,
en què predomina la música clàssica i romàntica, malgrat una atenció

més gran cap als compositors contemporanis.
El Palau, seu de l’Orfeó Català,
acollirà l’estrena a Europa de Considering Matthew Shepard, una Passió moderna de Hella Johnson. Altres reptes importants per als cors
de la casa seran l’estrena del Rèquiem d’Albert Guinovart, nou compositor resident, i El Monstre al laberint,
de Jonathan Dove, una obra sobre
la crisi dels refugiats encarregada
pel mestre Simon Rattle i per Simon
Halsey, actual director dels cors de
l’Orfeó. Aquesta peça es realitzarà
en coproducció amb el Festival Grec
del 2018.

ARTISTES CATALANS / El director i com-

VEUS DE PES / Com és habitual, grans

veus desfilaran per l’escenari del Palau, com el baríton Bryn Terfel, que
debuta al recinte modernista després de gairebé 20 anys d’absència a
Barcelona, i Jonas Kaufmann i Diana
Damrau, amb el Cançoner italià d’Hugo Wolf.
El contratenor Phillipe Jaroussky,
que va arrasar en aquesta temporada, torna la pròxima amb l’òpera
barroca Orfeu i Eurídice, de Gluck. El

VERN EVANS

baríton Matthias Goerne, per la seva
part, interpretarà cantates de Bach
amb l’Orquestra Barroca de Friburg.
Els amants de Bach comptaran també amb La passió segons Sant Mateu, a
càrrec de Marc Minkowski i Les Musiciens du Louvre.
El podi del Palau acollirà llegendàries batutes, com Zubin Mehta,
que dirigirà La consagració de la primavera, de Stravinski, o l’aclamat director granadí Pablo Heras-Casado
amb la Filharmònica de Munic. John
Eliot Gardiner dirigirà la Simfònica
de Londres amb peces de Schumann
i Berlioz, i William Christie, al capdavant del seu conjunt Les Arts Florissants, oferirà La creació, de Haydn.
Daniele Gatti recalarà al Palau amb
la Novena de Beethoven.
Els amants del piano tindran on
escollir. Vindran des de Radu Lupu
i Grigori Sokolov fins a Elisabeth
Leonskaya, Katia Buniastishvili i Alice Sara Ott, entre altres.

33 John Adams celebrarà el seu aniversari dirigint ‘Harmonium’.
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positor Antoni Ros-Marbà oferirà
tres concerts per celebrar el seu 80è
aniversari i Jordi Savall dirigirà el
seu primer Messies de Haëndel. El
violoncel·lista Lluís Claret interpretarà el Concert núm. 1 de Xostakóvitx
amb l’Orquestra Camera Musicae.
Edmon Colomer dirigirà aquesta
formació amb la soprano Sara
Blanch, que interpretarà àries d’òperes de Mozart. I el jove violoncel·lista
Òscar Alabau actuarà amb el pianista Jean-Sélim Abdelmoula al Petit
Palau.
El programa inclou també uns
itineraris per arribar a nous públics,
com Obertura (quatre concerts per
introduir-se en la clàssica) i Sense por
al segle XXI (set concerts amb obres
d’avui). H
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El Palau esclata: Gatti, Mehta, Lupu, Terfel
i John Adams de compositor convidat
La temporada 2017-18 concentra els tenors del moment: Kaufmann, Flórez i Beczala
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Mehta, Gatti, Gardiner, Christie,
Savall, Herreweghe, Heras-Casado, Rattle, Sokolov, Lupu, Leonskaja, Buniatishvili, Mutter, Kavakos,
Faust, Terfel, Kaufmann, Damrau,
Jaroussky, Goerne, Beczala, Padmore, Flórez, Von Otter, Peretyatko... i John Adams de compositor
convidat. El Palau segueix gastant
amb els millors, i en altes dosis, fins
a completar els 2,6 milions d’euros
de pressupost artístic. Barcelona té
molta sort. Cent tretze concerts ha
lligat la direcció de la casa mentre la
seva presidenta, Mariona Carulla,
es preparava per declarar en el judici per l’espoli del Palau. Per declarar que no sabia res del que feia Fèlix Millet en la seva etapa com a vicepresidenta. “Volíem que el judici
passés com més aviat millor. El Palau s’ha de continuar centrant en
l’activitat artística i musical”, va dir
ahir durant la presentació de la
temporada 2017-18.
L’arribada de Simon Halsey com
a director dels cors i assessor artísticdelPalauhasuposatunaglopada
d’aire fresc per als cantaires i una
injecció d’il·lusió per als programadors de la casa, que el pròxim curs
llueixen en molts fronts i aposten
per un repertori sorprenent, on Beethoven és –per fi– una raresa.
Joan Oller i Víctor Garcia de Gomar, director general i artístic respectivament, treuen pit, per exemple, en el capítol de grans orquestres. Si aquest curs s’ho havien jugat
tot –i ben jugat–, a les Nou simfonies

ALGUNES JOIES
Isabelle Faust & Il Giardino
Armonico. Concerts per a
violí de Mozart (19/X/17)
Münchner Philharmoniker
Heras-Casado & Perianes.
Bártok i Dvorák (12/II/18)
Diana Damrau & Jonas
Kaufmann.Italianisches
Liederbuch de Wolf (24/II)
London Symphony, Gardiner
Schumann i Berlioz (6/III)
Zubin Mehta, Orfeó &
Maggio Musicale. Escenes
de Wagner i Consagració
de la primavera (9/IV)
Mahler Chamber, Orfeó,
Cor de Cambra & Gatti.
9a de Beethoven (26/IV)
GUNDULA FRIESE / PALAU DE LA MÚSICA

Els Simons, Halsey i Rattle, prendran el Palau el juny del 2018

de Dudamel, ara contraataquen
amb tota una London Symphony
dirigida per John Eliot Gardiner
(amb la 4a de Schumann i Les nuits
d’été de Berlioz); amb la Filharmònica de Munic en mans de Pablo
Heras-Casado i Javier Perianes de
solista (han gravat el tercer concert
per a piano de Bartók); amb tot un
Giardino Armonico de Giovanni
Antonini acompanyant Isabelle
Faust (en els concerts per a violí de
Mozart); amb Les Arts Florissants i

William Christie (en La creació de
Haydn); amb Zubin Mehta i el seu
Maggio Musicale Fiorentino (que a
part de La consagració de la primavera de Stravinsky faran escenes de
Wagner amb l’Orfeó Català) o, també, amb Daniele Gatti i la Mahler
Chamber, que tancaran la seva gira
amb l’Orfeó i la 9a de Beethoven.
Cal afegir a això la col·laboració
del Palau amb dos concerts de BCN
Clàssics que es poden incloure en
abonament: el de la Simfònica de

Radu Lupu. Piano (10/V)

Bamberg i el de la Filharmònica de
Berlín.Percert,SimonRattle,queja
es pot fer seu el Palau gràcies a la
presència del seu col·lega Simon
Halsey, es telonejarà a si mateix
amb un concert a cappella, el primer de la seva carrera. Serà amb els
cors de la casa, abans del seu comiat
com a titular del ferrari berlinès.
Pel que fa a les veus, són definitivamentelpaldepallerdelPalau.En
l’àmbit coral i en l’operístic, amb
permísdelLiceu.“Laveuésvehicu-

lar en el nostre projecte”, va defensar Garcia de Gomar. Així, Jonas
Kaufmann torna amb Diana Damrau per repassar el cançoner italià
d’Hugo Wolf; ve el baríton Bryn
Terfel, que no era a Barcelona des
del 1991, amb dues escenes majúscules de l’òpera com són el Comiat
de Wotan i la Mort de Boris. Ve la
gran Anne Sophie von Otter, que
cantarà acompanyada del forte-piano per Kristian Bezuindehout.
TornenPadmore,BeczalaiFlórez,i
irromp l’espectacular soprano Olga
Peretyatko, amb àries d’òpera. Sense oblidar la presència de Matthias
Goerne amb la Freiburger Barockorchester i Bach, o la de Philippe
Jaroussky en un Orfeo ed Euridice al
costat del Cor de Cambra del Palau.
Elscorscomencenaestaral’altura. Halsey va desgranar ahir, en un
notable català, l’activitat que els espera, començant per l’estrena euro-

Rattle es telonejarà a si
mateix dirigint els cors
de la casa a cappella
abans d’actuar amb la
Filharmònica de Berlín
pea de Considering Matthew Shepard, de Craig Hella Johnson (una
moderna revisió de la Passió), o
l’encàrrec de Rattle i Halsey a Jonathan Dove sobre la crisi dels refugiats (coproducció amb el Grec), així com les obres que cantaran de
John Adams, compositor convidat
en el seu 70è aniversari. Honor que
compartirà amb Albert Guinovart.
I dir, en fi, que torna Radu Lupu,
Savall dirigirà el seu primer Messies
per Nadal, i el Palau emularà aquell
cèlebre projecte dels anys seixanta
enquèPerlman,Zukerman,DuPré,
Mehta i Barenboim es van unir pel
quintet de La Truita de Schubert:
els virtuosos seran Isabelle i Boris
Faust, Queyras, Durantel i Melnikov. Pourquoi pas!

C R Í T I CA D E M Ú S I CA CL ÀS S I CA

Sentiment i evocació
JavierPerianes
Lloc i data: Palau 100 Piano. Palau

de la Música (28/III/2017)
JORGE DE PERSIA

He de dir que davant l’admiració
que de vegades se sent per grans
músics, com és el cas de Javier Perianes, un es pregunta, davant l’exercici de la crítica i la pàgina en blanc
encara que plena de percepcions in
mente, com la manifestació de petites discrepàncies pot no entelar la
sensació del que va ser un gran concert. Pianista sensible i inquiet en la
confecció dels seus programes –ja
enshadeixatdiversesreflexionsintertextualsenlalíniadelseumestre
Josep Colom–, Perianes ens va proposar dues referències: Viena, amb
el seu primer romanticisme vital, i
Granada, com a lloc mític de referència de modernistes i impressionistes.

francès, i no Schubert, esclar. En
aquells anys 1830-1840, a través de
Chopin, Liszt, Berlioz i d’altres, París obria una via en paral·lel a la vienesa de Beethoven, Schubert i
Mendelssohn. Però he de dir que
ningú no ens va dir que es busqués
aquesta relació, i el recital va tenir
dues parts molt diferenciades, una
amb la Sonata en la major de Schubert i les Tres peces per a piano, i una
altra amb la trilogia citada.
Schubert i Perianes han establert
bona relació i n’hi ha exquisides
mostres, però aquesta vegada –potser perquè obrir foc amb la Sonata
és un exercici molt exigent– no em

Schubert i Perianes han
establert bona relació
i n’hi ha exquisides
mostres, però aquí no va
arribar a un bon resultat

gran musicalitat en tota l’obra. Un
altre punt de desacord: acords en
fortíssimo, que són forts però no
brillants, de ràpida contracció, com
si alguna cosa entelés l’expressió.
LesTres peces per a piano D. 946 són
dels últims moments de la vida de
Schubert i van sonar amb gran entitat i significat, ressaltant els passatges a tall de lied, el dramatisme d’algunes seccions i les mostres d’eloqüència i desànim davant el final,
un discurs en què Perianes va tenir
matisos de gran elegància.
La Granada idealitzada va arribaramb HomenatgeaDebussyenla
versió de piano, ja que l’obra del Falla pianista va ser inicialment presentada per a guitarra amb l’ajuda
deLlobet.Ningúfinsara,niAlbéniz
ni Granados, no havia escrit per a
aquest instrument. Debussy havia
quedat impressionat amb La vega
que li va fer conèixer Albéniz, pas
previalasuiteIbèria.Elsdiàlegsentre tots dos són eloqüents, i Perianes els va deixar en clar amb el fons
d’havaneresil’evocaciódeLasoirée
dansGrenade,LaPuertadelVino ila
Sérénade interrompue, de Debussy.
Va seguir El albaicín d’Albéniz i per
P.7
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TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA
#TNCdetothom
2016 — 17

A TOTS ELS QUE
HEU VINGUT
de Marc Rosich
Una comèdia divertidís
íssi
ís
s ma
a
que mira de reüll l’ac
acctualitat
Sala Petita
06/04/17— 07/05/17
#atotselsqueheuvingut
Direcció Marc Rosich
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SEGONA

ELS SEMÀFORS

RECTOR

Rosa Malea
PILOT DE CAÇA

0

a Almeria fa 36
 Nascuda
anys, Malea va fer història

ga. Certament, les seves decisions posen els
a al planeta, ja sigui la liquidació per força de
e, les expulsions massives d’immigrants o la
ó de Rússia com a aliat. Afortunadament, allà
el Congrés amb els seus col·legues republicans
de mà, ho fan els tribunals posant pausa als
mpians. Tornem a la fe, també en la democràcia.
est panorama, la premsa dels Estats Units aspira
paper que va exercir als setanta amb el cas
els papers del Pentàgon. Les subscripcions
l Times s’han disparat. Però també el món
u els seus millors moments gràcies a l’antiheroi
lanca, tal com es pot veure a l’exposició Superde control. Donald
n dolent 4.0, el nou
emoreix el món
s tuits i el seu tupè

CULTURA

Impostos punitius

na estrella
mament

nt
per
ills.

GRAN PREMI DEL SALÓ DEL CÒMIC

de la historieta Jo Elsepmestre
Maria Martín Saurí ha

estatguardonatambelGranPremi
del Saló del Còmic per la seva trajectòria, que va començar a finals dels
seixanta i que té en el
seu historial l’espectacular adaptació La
Odisea. PÀGINA 40

DIRECTOR GENERAL DEL PALAU

’El Corte Inglés,
curses populars
udinàries i festin, espera que en
quest any, que
amb el 25è anis Jocs Olímpics
na 1992, la partimenina superi per
gada en nombre
a masculina.

er-

Josep Maria Martín Saurí

Joan Oller

edores
piques

feifan-

el 2007 com la primera dona que
pilotava a Espanya un avió de
combat de l’Exèrcit
de l’Aire. Torna a ser
pionera en ingressar
a la patrulla Àguila,
on fins ara només hi
havia homes. VIURE

a 113 concerts, més 109
 Fins
activitats escolars i 39 de fa-

El món de la cultura celebra
en general la rebaixa de l’IVA
aprovada pel Consell de Ministres, però mostra grans reserves
sobre l’exclusió del cinema,
que el sector sent com una
revenja política per la seva
contundent oposició a algunes
polítiques del PP. PÀGINA 43

miliars té previst l’equip directiu
delPalaudelaMúsica per a la pròxima temporada. Hi
serán presents molts
dels artistes referencials de l’escena
clàssica internacional. PÀGINA 41

ESPORTS

Nicolás Maduro

El geni dels fitxatges
Ramón Rodríguez Verdejo,
Monchi, confirma entre llàgrimes que abandona el Sevilla,
club on ha treballat durant 29
anys, 17 dels quals com a director esportiu, sense aclarir si el
seu futur és al Roma. PÀGINA 52
ECONOMIA

Àtoms atrotinats
El president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aprofita la
celebració de la junta d’accionistes de la companyia, celebrada a Bilbao, per demanar a Endesa, el seu soci a la central
nuclear de Garoña, a Burgos,
que desisteixi de reobrir-la
perquè, a parer seu, no és viable
econòmicament. PÀGINA 59

PENSEM QUE...

Una mesura insuficient

decisió del Govern català de generalitzar el cobra-

PRESIDENT DE VENEÇUELA

pràctica totalitat de la
 Lacomunitat
internacional i

fins i tot la fiscal general de Veneçuela, chavista, s’han unit en
la condemna de la
rupturademocràtica
que significa la intervenció del Suprem al
Parlament d’aquell
país. PÀGINA 10

Alberto Salazar
ENTRENADOR D’ATLETISME

informe lliurat per Fancy
 Un
Bears a La Vanguardia qües-

tiona els mètodes d’entrenament
d’Alberto Salazar (58), entrenador
de Mo Farah. Salazar
no ha pogut justificar
per què posseeix testosterona, una substància prohibida per
l’AMA. PÀGINA 51

EI web de
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Temporada 2017/18 del Palau de la Música

La nova temporada inclou grans veus,
com ara les de Kaufmann, Jaroussky i
Flórez, i directors com Metha i Rattel

El Palau
aposta pel
segle XXI
Valèria Gaillard
BARCELONA

Amb el judici del cas Palau
en marxa, ahir es va presentar la temporada
2017/18 del Palau de la
Música Catalana amb la
voluntat de “no distreure’s
de l’activitat”, segons el director general del Palau,
Joan Oller, i de “no perdre
més temps, esforços i diners”, en opinió de Mariona Carulla, presidenta de
la Fundació Palau de la
Música Orfeó Català.
D’entrada, és una temporada que aposta per la
música contemporània,
amb obres de compositors
com ara John Adams,
Craig Hella Johnson, Philip Glass, Arvo Pärt,
Krzysztof Pendereki o
John Williams, però també de casa, com són Salvador Brotons i Albert Guinovart. “En la música hi
ha dos plaers: el del retrobament i el de la descoberta de nous autors contemporanis, que volem donar
a conèixer al públic sense
oblidar els grans noms del
repertori”, deia Oller.
En aquest sentit, els
cors de l’Orfeó, “l’eix central de la programació”, en
paraules de Carulla, protagonitzaran una de les
grans estrenes de la temporada, el Considering

Matthew Shepard, de
Craig Hella Johnson, una
revisió moderna de la Passió que s’estrenarà a Europa al Palau (21.10.17). Un
altre repte serà l’estrena a
nivell estatal d’El monstre
del laberint, de Jonathan
Dove, una obra encarregada per Simon Rattle i Simon Halsey (director artístic dels cors de l’Orfeó),
que mobilitzarà tots els
cors i que es presentarà en
coproducció amb el Festival Grec (15.07.18).“És
molt important treballar
amb temes contemporanis perquè la música coral
ha de ser viva”, opina Halsey.
Albert Guinovart i John
Adams seran els compositors convidats d’una temporada que també tindrà,
per primer cop, un poeta
convidat: Narcís Comadira. Adams, un dels compositors més dinàmics en

Antonio López,
Santi Moix i el
poeta Narcís
Comadira són els
artistes
convidats

l’actualitat, vindrà a Barcelona per dirigir, d’una
banda, Harmonium, que
interpretaran les formacions corals del Palau i
l’OBC (26.05.18), i després l’OSV interpretarà,
dins el cicle Palau Cambra, Attaca Quartet
(27.05.18). “Adams és un
amic meu i Harmonium
és una obra exigent que ja
he dirigit moltes vegades”,
comentava ahir Halsey.
Albert Guinovart brillarà en aquesta temporada,
ja que, a més de participarhi com a pianista, amb un
recital (24.01.18), també
estrenarà una obra d’encàrrec del Palau, un Rèquiem (28.01.18) en el
qual encara està treballant i que interpretarà el
Cor Jove de l’Orfeó Català i
l’Orquestra de les Illes Balears.
Simon Rattle tornarà al
Palau per dirigir per segona vegada l’Orfeó Català
en la primera ocasió que
dirigirà un concert a cappella. Posteriorment, i
dins el cicle Palau 100,
també dirigirà la Berliner
Philharmoniker en un
concert organitzat amb
BCN Clàssics. D’altra banda, Zubin Metta també es
posarà al davant de l’Orfeó
per segon cop en un any en
què s’amplia el tradicional
concert participatiu amb

L’itinerari ‘Lletraferits’ i la ‘Grada Jove’, novetats

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

No n’hi ha prou amb organitzar una temporada variada i
amb artistes de gran qualitat:
cal arribar al públic més enllà
dels abonats de tota la vida.
Per això, el Palau ha ideat una
sèrie d’itineraris que seleccionen un grup de concerts
amb un eix clar; per exemple,
Obertura, per iniciar el públic
en la música clàssica; Empremtes en el temps, que vincula música i història;Sense

por al segle XXI, per descobrir
i contextualitzar al música
del segle XX, i enguany n’hi
ha un de nou: Lletraferits, que
uneix música i literatura i en
el qual hi participaran els
clubs de lectura de les biblioteques de Barcelona. Per
exemple, es relacionarà John
Adams amb la poesia d’Emily
Dickinson. També es faran itineraris a mida responent un
qüestionari que es trobarà al

web del Palau. En l’apartat
d’abonaments, s’ha llençat la
Grada Jove, amb preus
reduïts a les galeries d’orgue
en una selecció de concerts i
també en forma d’ofertes exclusives adreçades a un públic prèviament inscrit. Per
als menors de 35 anys es
manté l’Abonament Jove,
amb descomptes del 40% en
el preu dels abonaments i del
30% en entrades individuals.

un nou títol: el Carmina
Burana, que dirigirà el
mateix Halsey (11.02.18).

desfilaran el director Philippe Herreweghe, la violinista Anne-Sophie Mutter, el director Sir J.E.
Gardiner amb un programa de Schumann i Berlioz, el pianista Radu Lupu
o el director William Cristie que amb Les Arts Florissants presentarà La
Creació de Händel. El con-

tratenor Philippe Jarousky torna al Palau, on serà
l’Orfeo d’Orfeo ed Euridice de Gluck, amb I Barocchisti (05.06.18).
Del Palau Grans Veus,
sobresurt el concert de
Diana Damrau i Jonas
Kaufmann, que interpretaran les Italianisches Liederbuch (24.02.18); Piotr

Una temporada estel·lar
En el cicle Palau 100 s’encadenen els grans noms
del panorama actual:
l’obrirà la violinista Isabelle Faust, amb Il Giardino
Armonico (19.10.17) i hi
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JOhn Adams, Diana Damrau, William Christie,
Isabelle Faust, Jonathan Kaufmann i Zubin
Metha ■ ARXIU

Beczala, que va triomfar fa
poc al Liceu amb Werther i
cantarà també cançons
italianes (02.02.18); Juan
Diego Flórez, amb àries de
concert i d’òpera de Mozart que acaba d’enregistrar amb Sony (17.04.18);
Olga Peretyatko “possible
relleu d’Ana Netrebko”,
segons Víctor García de
Gomar, director artístic
adjunt, amb un programa
d’àries d’òpera i lieder
(31.05.18).
Jordi Savall protagonitzarà el cicle Palau Bach i
per primer cop dirigirà El
Messies de Händel al capdavant de La Capella Reial
& Le Concert des Nations
(20.12.17). Es dona el cas
que l’endemà Instruments of Time and Truth,
dins el cicle d’Ibercamera,
interpretarà la mateixa
obra, sense oblidar el projecte participatiu. “Són
propostes molt diferents,

Savall segur que fa una lectura molt personal, i totes
hi tenen cabuda”, va defensar Oller.
Dins el Palau Piano, cal
destacar l’homenatge que
farà Jean-Efflam Bavouzet a Debussy en el centenari de la seva mort
(24.05.18), mentre que el
cicle Palau Cambra tindrà
el “quartet emergent”
Schumann Quartet, que
interpretaran obres de
Mozart, Glass, Pärt i

Albert Guinovart
estrenarà un
‘Rèquiem’ i Jordi
Savall dirigirà ‘El
Messies’ per
primer cop

P.10

Schubert (01.02.18). En
total són 113 concerts;
109 concerts i audicions
per a escoles i 39 de familiars amb dues novetats:
un nou espectacle per a
nadons muntat per Carles
Santos, i el familiar Els Colors de Domènech i Muntaner.
“No hem d’oblidar que
quatre orquestres catalanes tenen cicle aquí –OSV,
ONCA, Orquestra de Cadaqués i Camera Musicae–, que tenim la cobla en
la programació i que farem un homenatge al Pare
Ireneu Segarra”, va finalitzar Oller. El pressupost
per aquesta temporada és
el mateix que per a l’anterior, 2’6 milions d’euros.
Respecte a l’anunci de la
baixada de l’IVA cultural,
Oller va dir que no afectaria els preus en aquesta
temporada, ja que ja està
tancada. ■
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Les cares de la notícia
PRESIDENT DEL CONSELL EUROPEU

Donald Tusk

Desconcert europeu

-+=

Europa està donant una imatge de desconcert en
contrast amb la determinació britànica en la concreció del Brexit. La part europea ha d’abandonar
la seva incredulitat i els missatges contradictoris i
afrontar una negociació al més favorable possible
amb pragmatisme, que és la marca de la casa.
PRESIDENTA DEL PALAU DE LA MÚSICA ORFEÓ CATALÀ

Mariona Carulla

La música del Palau

-+=

Fa anys que l’anomenat cas Palau acapara els focus del Palau de la Música, però la vida continua
en aquesta històrica institució cultural del país,
que ahir va presentar el programa de temporada
centrat a descobrir els autors contemporanis.
Una bona notícia lligada al Palau, per variar.
MINISTRE D’HISENDA ESPANYOL

Cristóbal Montoro

Rebaixes cosmètiques

-+=

Apujar l’IVA cultural al 21% va ser una mesura
ideològica i nefasta i la rebaixa aprovada ahir és
cosmètica i ideològica, perquè continua castigant
el cine (la part grossa de la recaptació), que és un
sector distant del PP, i en canvi privilegia l’espectacle sagnant dels toros.
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FACES OF THE DAY
PRESIDENT OF THE MÚSICA ORFEÓ CATALÀ

Mariona Carulla
Music at the Palau

-+=

Palau de la Música yesterday presented its programme
for the season, focused on unveiling contemporary artists. Finally a piece of good news linked to the Palau.

SPANISH FINANCE MINISTER

Cristóbal Montoro
Cosmetic measure

-+=

Raising tax on culture to 21% was ideological, while yesterday’s drop is cosmetic because it continues to punish
the cinema sector, which brings in the most revenue.
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De izquierda a
derecha, Zubin
Mehta, Daniele
Gatti, Anne SophieMutter, Anne Sofie
von Otter, sir John
Eliot Gardiner y
Jonas Kaufmann,
estrellas de la
temporada del Palau

El Palau renace con Mehta, Gatti,
Gardiner, Jaroussky y Kaufmann
∑ El coliseo acogerá a las
Filarmónicas de Berlín
y Múnich y a la
London Symphony
DAVOD MORÁN
BARCELONA

Zubin Mehta, sir John Eliot Gardiner,
Daniele Gatti, Jordi Savall, Simon Rattle, Anne-Sophie Mutter, la Filarmónica de Berlín y Philippe Jaroussky son
algunos de los grandes nombres que
protagonizarán la temporada del Palau de la Música, que incluye un total
de 113 conciertos, además de un nutrido catálogo de actividades destinadas
a escolares y familiares. Con la intención de seguir apuntalando unas líneas maestras que pasan por conjugar «la excelencia, la proximidad y la
participación», el director general del
Palau, Joan Ollé, presentó ayer una programación que, aseguró, quiere alternar «el placer del descubrimiento» con
los nombres consagrados. Es por eso

que la temporada 2017-18 alterna las
visitas de grandes voces de la lírica
como Juan Diego Flórez, Piotr Beczala, Jonas Kaufmann y Diana Damrau,
que interpretarán a conjuntamente el
«Cancionero italiano» de Hugo Wolf,
con el estreno del pianista Igor Levit,
homenajes a compositores de la casa
como Antoni Ros Marbà y regresos sonados como los de Bryn Terfel y Anne
Sofie von Otter,
Apostando una vez más por «centralidad» del mundo coral y con el impulso de Simon Halsey, director artístico de los coros del Orfeó Català desde hace seis meses, el Palau ha
programado piezas como «Considering Matthew Shepard», de Craig Hella Johnson, en la que participarán todos los coros del Palau. El Orfeó Català también se pondrá a las órdenes
de Sir Simon Rattle, Zubin Mehta, Daniele Gatti y John Adams. Este último,
compositor invitado de la temporada
junto a Albert Guinovart, dirigirá a la
OBC y a los coros del Palau en «Harmonium».
El ciclo Palau 100, uno de los em-
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blemas del Palau, contará con nombres de altura sir John Eliot Gardiner
acompañado por la London Symphony Orchestra, Isabelle Faust, Philippe
Herreweghe, Anne-Sophie Mutter y Javier Perianes y Pablo-Heras Casado
acompañados por la Filarmónica de
Múnich, mientras que Bach volverá a
tener su propia línea programática de
la mano de Steven Isserlis y Rinaldo
Alessandrini, entre otros. Jordi Savall
regresa al Palau para dirigir por primera vez «El Mesías» de Händel y Albert Guinovart aprovechará su residencia para estrenar su «Réquiem»
dentro de una gira que también pasará por Mallorca, Menorca y Gerona.
El Palau Piano, por su parte, llevará al coliseo modernista a Khatia Buniatishvili, Piotr Anderszewski, Elisa-

Maratón clásico
El Palau programará en su
temporada 2017-18 113
conciertos y 190
actividades escolares

beth Leonskaja, Grigory Sokolov, Rafael Blechacz, Igor Levit y Jean-Efflam
Bavouzet, mientras que Palau Cambra, dedicado a la música en miniatura, contará con la presencia del Cuarteto Quiroga, el dúo Leonidas Kavakos
y Enrico Pace, el Schumann Quartet y
el Trío Ludwig.

Arte y poesía
Con un presupuesto artístico de 2, 6
millones de euros y el convencimiento de que, en palabras de Ollé, «la potencia del Palau y sus coros ha permitido superar momentos adversos en
los últimos años», los responsables del
recinto modernista afrontan la temporada con la intención de «dar continuidad a legado de los fundadores
de la casas», como subrayó Hasley.
Otra de las líneas que el Palau quiere seguir cultivando es la del diálogo
con las artes plásticas y otras manifestaciones artísticas, lo que se materializará durante la próxima temporada en sendas exposiciones de Antonio López y Santi Moix. En el mismo
sentido, se estrena este año la figura
de «poeta invitado», papel que quiere
mostrar al público la intensa relación
entre poesía y música y que llevará a
Narcís Comadira a presentar su obra
tanto en los programas de mano como
en otros espacios y actividades del Palau.
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L. R,- Barcelona
Zubh~Mehta,John Eliot Gardiner,
Daniele Gatti, Jordi Savall, Simon
Rattle, Anne-Sophie Mutter y
Philippe Jarousskyson algunos de
los grandes nombresde la mtisica
claisica que ser~inprotagonistasde
la nueva temporada musical del
Palau de la Mtisica, que incluye
113conciertos. E1 director general
del Palau, Joan Oiler, explic6 ayer
en la presentacidn de la temporada 2017-18 queen la misma pondrain el acento en .el placer del
descubrimiento de una nueva
obra o un autor nuevo,,.
Tambi~nhabrfi una apuesta por
los autores eint~rpretes catalmles,
y de este modoel compositor invitado de este afio serfi Albert
Guinovart, del que se estrenar~isu
R~quiem,o se conmemorarfiel80
aniversario,~<cuatrovecegveinte.,
como~1 prefiere, del director Antoifi Ros Marbh.
La llegada de Simon Halsey
comodirector artistico de los coros del Orfe6 Catal~t ha supuesto
un impulsoa la familia coral y de
su manolos coros afrontar8 esta
temporada piezas como ,,Considering Matthew Shepard~, de
Craig Hella Johnson, una revisi6n
modernade la Pasi6n, en su presentaci6n europea, ycon laimplicaci6n de todos los coros del Palau, dirigidos por John Adams.
Otro reto es el estreno en Espafia que ofrecerSn todos los coros
juntos en una coproducci6n con
el Festival Grec de Barcelona de
~EI Monstruoen el laberinto,, de
Jonathan Dove, una obra que
pone el acento en la crisis de los
refugiados (15 de julio de 2018).
fftmonRattle dirigir~ pot segunda vez al Orfe6, y en esta ocasi6n
a capella en la previa al concierto
de la Filarm6nica de Berlin del
ciclo Palau 100, organizado por
BCNClhssic (8 de junio de 2018).
Zubin Mehtatarnbi6n dirigir~i el
Orfe6 en otto concierto de Palau
100 dedicado alas escenas corales
de 6peras deWagner(9 de abril de
2018) con la Orquesta del Maggio
Musicale Fiorentino y la programaci6n de.La consagraci6n de la
primavera., de Stravinski.
Daniele Gatti traer~ al Palau
junto con la Mahler Chamber
Orchestra la Novenade Beeflloven (26 de abril 2018), la misma
obra que ya present6 en gira en
Italia con el Orfe6 y el Coro de
C~imara.El Orfe6actuar~i asimismoen el concierto del contratenor Philippe Jaroussky, que vuelve
al Palau con la 6pera .Orfeo ed
Euridice,, de Gluck(5 de junio de
2018). E1 ciclo estrella del Palau,
Palan 100, seiniciar~icon la actuaci6n de Isabelle Faust junto a 11
Giardino Armonico y Giovanni
Antonini con una selecci6n de los

Et directorde orquesta
ZubinMehta
votverd
a estaren la programacibn
del Palaudeta M0sica

Grandes nombres para el Palau
Mehta,Gardiner,
Gatti,Savalt,Rattle,
Muttery 3aroussky
destacan
entrelos
nombresque
participan
enla
nuevatemporada
conciertos para violin de Mozart
(19 de octubre).
Philippe Herreweghe,al frente
de su CollegiumVocale,inicia un
proyecto de cuatro temporadas
en el Palau con la interpretacidn
de una de las obras mayOsculas,
las .Vespro de la Beata Vergine~,
de Monteverdi(23 de octubre).
Anne-SophieMutter actuarfi en
la sala de conciertos modernista
con obras de Pendereckiyla c61ebre <~Partita n° 2. de Bach, que
incluye la <,Chacona,, (17 de noviembre).
John Eliot Gardiner vuelve al
Palau con la London Symphony
Orchestra y un programa centrado en Schumann. La pr6xima
temporada supondraiasimismo la
vuelta al Palau de uno de los pianistas mfticos, RaduLupu(10 de
mayode 2018) yWilliam Christie
y Les Arts Florissants, con .La
Creacidn~ de Haydn (14 de mayo
de 2018).

Arriba,et directordeorquesta
3ohnElioot
Gardiner
y la violonchelista
Anne-Sophie
Mutter.
Abajo,
el contratenor
Philippe
3aroussky
y et
m0sico
3ordiSavatt.Todos
ellospasar&n
potet
escenario
del Pataudeta M0sica
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DE MIRA

LAS
FRASES
DEL DÍA

Álex de la Iglesia

Uxue Barkos

Cineasta

Presidenta de Navarra

«¿EL IVA? EL CINE DEBERÍA ESTAR
AL NIVEL DE LOS TOROS, PERO LA
SOLUCIÓN NO ES QUEJARSE»

«NO ME MOLESTAN LAS PROTESTAS
CON LA BANDERA DE NAVARRA
PORQUE ES LA MÍA»

Reuters

«Madurazo»
Carlos
VECCHIO

Ap

Así como Fujimori tuvo su
«Fujimorazo» en el siglo XX al cerrar
el Parlamento de su país, Nicolás
Maduro tiene su «Madurazo», es
decir, un «fujimorazo» de siglo XXI,
pero no con tanquetas, sino con una
sentencia del Tribunal Supremo
que cierra la Asamblea Nacional de
Venezuela. La decisión ordena que,
mientras persista la situación de
«desacato» (inventado por Nicolás
Maduro utilizando el Tribunal que
controla para limitar al Parlamento),
la Sala Constitucional, o el órgano
que disponga, ejercerá las competencias del Legislativo. Formalmente, se
ha dado un golpe de Estado. La Sala
podría designar a cualquier institución para que asuma las funciones
parlamentarias en una burla al voto
de los venezolanos que eligieron a
los parlamentarios con más de 14
millones de votos. En lugar de tener
167 diputados electos por el pueblo,
tendremos a siete magistrados de
un Tribunal, que fueron designados
ilegalmente, para realizar las funciones parlamentarias. El país vive en
dictadura. No puede ser más pertinente la discusión en el seno de la
OEA sobre la crisis venezolana de esta
semana a propósito de la aplicación
de la Carta Democrática. El informe
Almagro, que ha sugerido la aplicación de ese instrumento, ha llevado
a los países de la región a buscar el
restablecimiento del orden constitucional a través de tres recomendaciones: elecciones generales, liberación de presos políticos y respeto
a la Asamblea Nacional. Venezuela
necesita el apoyo incondicional de la
comunidad internacional para restablecer la democracia, pues la libertad
es un derecho fundamental de todos
los seres humanos y no tiene nacionalidad ni ideologías. Hoy, más que
nunca, es necesario que los demócratas del mundo alcen la voz con más
fuerza y firmeza.
*Diputado del partido de Leopoldo López
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Borja Sémper

Mariona Carulla

Presidente del PP de Guipúzcoa

Presidenta del Palau de la Música

«QUE NO SE MANOSEE NI SE
TERGIVERSE LA DERROTA
DE ETA»

«FRENTE AL JUICIO DEL PALAU,
LO MEJOR ES CENTRARSE
EN LA MÚSICA»

Efe

La presidenta
descalza
Juan Luis CARRASCO

Ahí tienen a la ministra principal de Escocia, Nicola
Sturgeon, en plena elaboración de una misiva a la
primera ministra británica, Theresa May. Por su
relajada actitud, lo primera que cabe deducir es
que el sofá de Bute House, su residencia oficial en
Edimburgo, es confortable y que favorece el sosiego
y el descanso. Lo segundo es que el contenido de la
epístola podría ser incluso la lista de la compra. Su
lenguaje corporal, con una medio sonrisa, casi mueca, no aventura algo traumático. Y la verdad es que sí
lo es. Sturgeon, descalza y con las piernas recogidas,
está comunicando a May que Escocia quiere un
segundo referéndum de independencia después del
que tuvo lugar en septiembre de 2014, en el que un 55
por ciento de los escoceses se pronunció por el «no» a
la secesión. La torpeza infinita del Brexit ha dado un
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argumento a los separatistas escoceses para poner
de nuevo patas arriba Reino Unido, porque lo del
río revuelto es algo que los independentistas, sean
de donde sean, se lo han aprendido a la perfección.
Según Sturgeon, las circunstancias han cambiado
(y en eso tiene razón) y los escoceses deben tener
el derecho a elegir su propio futuro (de lo que hay
precedentes, porque el lumbrera de Cameron se
lo propuso como con el Brexit). Theresa May no es
una entusiasta. Tiene demasiados frentes abiertos
y, cuando las cosas se tuerzan, que lo harán, lo que
menos necesitará es una refriega en la retaguardia.
De momento, da largas a la presidenta descalza. No
toca, que diría Rajoy. Sturgeon está tranquila. Cuenta
con cierta ventaja. Prefiere que May se macere en su
salsa, la del Brexit, que no la «worcester».
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Mutter. Unode los conciertos sefialados seri el que protagonizatin dos de los espafioles mis internacionales, el pianista Javier
y el director Pablo-HeKaufmann,Beczala, Damrauy F16rez en la pr6ximatemporada Perianes
ras Casadocon la Filarm6nica de
M6nich(12 de febrero).
BLANCA
CIA, Barcelona pot los coros. Considering Ma- de 2018). La formaci6nprofesioLa London SymphonyOrchesTodosjuntos, con nuevosreperto- tthew Shepard, de Hella Johnson, nal de voces del Palau participa- tra repite esta temporada(6 de
dos y con grandes batutas de la que se podria definir comouna ri en el concierto de uno de los matzo) bajo la batuta de John
mfisica e int6rpretes. Los coros Passi6 moderna,seri el concier- contratenores del momento,Phi- Eliot Gardiner con un programa
del Palau de la Mfisica, el Orfe6 to inaugural el 21 de octubre y lippe Jaroussk%que vuelve al Pa- de Schumanny Berlioz. Wiilliam
Catal~t, el Cot de Cambra,el Cor contari con todas las voces del lau con la 6pera Orfeo ed Euridi- Christie cerrari su etapa en el
Jove y el Cor de Noies, estin ga- Palau. Las mismasque cerrarin
ce, de Gluck(5 de junio de 2018). Palau con La Creaci6n de Haydn
nandouna centralidad en la pro- el curso el 15 de julio de 2018con
Un curso musical que se pre- el 14 de mayode 2018. Conciergramaci6nmusical de la institula obra El Monstreal Laberint, de senta con un buen ramillete de tos en los que se alterna el reperci6n, una tendencia que se ha otro autor contemporineo, Jon- primeras batutas, orquestas
torio de compositores clisicos
marcadomis desde la llegada, el hatan Dove. Ademisde estos dos sinf6nicas, int6rpretes y grandes --Schumann, Mozart, Beethoven,
afio pasado, de SimonHalsey pa- conciertos, el Orfeo Catali inter- voces. El ciclo Palau 100 contari Brahms, Bach, Dvorik, Berlioz y
ra dirigir el conjuntode las for- vendri en conciertos bajo la batu- con la actuaci6n de Isabelle
Sibelius, entre otro~ con automacionescorales. Tanto la aper- ta de directores comoSimonRatt- Faust; Philippe Herreweghe,
res actuales comoJohn Adamsy
tura comoel cierre de la tempora- le, Zubin Mehta (9 de abril de Viktoria Mullovacon la Bamber- Albert Guinovartque este afio seda pr6xima estari protagonizada 2018)y DanieleGatti (26 de abril ger Symphoniker y Anne-Sophie tin los dos compositoresinvita-

Los coros del Palau ganan enteros
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dos. Ademlsde ellos, la mfisica
de otros contemporineos, como
Philippe Glass, Krzysztof Pendereeki, Hector Parra, ArvoPfirt o
la Mfisica Callada de Frederic
Mompouse combinari con los
clisicos a 1o largo del programa.
El ciclo grandes voces ampliari
los conciertos esta temporaday
entre los mis destacados esti la
vuelta, despufs de 19 afios, del
baritono BrynTerfel, el debut en
el Palau de la sopranoOlgaPeretyako y el tenor Piotr Beczala que
repite tras el 6xito del concierto
del pasado rues de matzo. Dosde
las voces mils esperadas en cualquiet sala de conciertos, Jonas
Kaufm~mny Diana Damrau, compartirin escenario el 24 de febreroy Juan Diego Fl6rez volveri
con el Universo F16rez el 17 de
abril de 2018.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 34

8TV

divendres, 31 de març de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Presentación de la nueva temporada del Palau de la
Música.
Presentación de la nueva temporada del Palau de la Música. DECL. Joan Oller, director Palau de la Música;
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 44

TV3

divendres, 31 de març de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy se ha presentado la temporada del Palau de la
Música, en la que tendrán gran protagonismo los
coros de la institución y habrá 113 conciertos con
figuras internacionales y que pondrán también en
....
Hoy se ha presentado la temporada del Palau de la Música, en la que tendrán gran protagonismo los coros de la institución y habrá 113
conciertos con figuras internacionales y que pondrán también en valor el talento local.
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TVE1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 61

divendres, 31 de març de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Palau de la Música apostará en su nueva
temporada por grandes figuras y repertorios de
excelencia.
El Palau de la Música apostará en su nueva temporada por grandes figuras y repertorios de excelencia. Albert Guinovart estrenará su
"Réquiem". Decl. director general del Palau de la Música.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 150

RNE-1

divendres, 31 de març de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Esta mañana se ha presentado en el Palau de la
Música la nueva temporada 2017/2018 que ofrecerá
113 conciertos y donde estarán presentes nombres
tan prestigiosos como Mehta o Gardiner.
Esta mañana se ha presentado en el Palau de la Música la nueva temporada 2017/2018 que ofrecerá 113 conciertos y donde estarán
presentes nombres tan prestigiosos como Mehta o Gardiner. Los programadores no quieren distraerse con la polvareda judicial. La
temporada se presenta con grandes nombres y nuevas fitas. Decl. director artístico del Palau.
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Cadena Cope

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 55

divendres, 31 de març de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy se ha presentado el programa de la nueva
temporada del Palau de la Música.
Hoy se ha presentado el programa de la nueva temporada del Palau de la Música. El director del Palau apuesta por la excelencia y el
prestigio. Decl. director general del Palau.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 112

Catalunya Radio

divendres, 31 de març de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Palau de la Música Catalana apostará la próxima
temporada por grandes directores y voces
cotizadas, aunque también se propone descubrir al
público la obra nueva de compositores
contemporáneos.
El Palau de la Música Catalana apostará la próxima temporada por grandes directores y voces cotizadas, aunque también se propone
descubrir al público la obra nueva de compositores contemporáneos. Decl. Joan Oller.
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Heras-Casado i Javier Perianes de bé, amb Daniele Gatti i la Mahler
ethoven és –per fi– una raresa.
PAÍS:
FRECUENCIA:
Chamber, que tancaran la seva gira
solista (han gravat el tercer
concertDiario
Joan Oller i Víctor Garcia de
Go-España
amb l’Orfeó i la 9a de Beethoven.
per
a
piano
de
Bartók);
amb
tot
un
mar, director general i artístic
resPÁGINAS: 41
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Cal afegir a això la col·laboració
Giardino
Armonico
de
Giovanni
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ple, en el capítol de grans orques- Antonini acompanyant Isabelle del Palau amb dos concerts de BCN
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de Clàssics que es poden incloure en
tres. Si aquest curs s’ho havienÁREA:
jugat295Faust
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–i ben
jugat–, a les Nou simfonies Mozart); amb Les Arts Florissants i abonament: el de la Simfònica de
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C R Í T I CA D E M Ú S I CA CL ÀS S I CA

Sentiment i evocació
JavierPerianes
Lloc i data: Palau 100 Piano. Palau

de la Música (28/III/2017)
JORGE DE PERSIA

He de dir que davant l’admiració
que de vegades se sent per grans
músics, com és el cas de Javier Perianes, un es pregunta, davant l’exercici de la crítica i la pàgina en blanc
encara que plena de percepcions in
mente, com la manifestació de petites discrepàncies pot no entelar la
sensació del que va ser un gran concert. Pianista sensible i inquiet en la
confecció dels seus programes –ja
enshadeixatdiversesreflexionsintertextualsenlalíniadelseumestre
Josep Colom–, Perianes ens va proposar dues referències: Viena, amb
el seu primer romanticisme vital, i
Granada, com a lloc mític de referència de modernistes i impressionistes.
No és fàcil casar els dos contextos, perquè –i ho va confirmar la
magnífica Masurca de Chopin a la
propina– el referent d’aquesta Granadaqueeraal’horitzódelsromàntics tardans com Debussy, Albéniz i
Falla, era el gran mestre poloneso-

francès, i no Schubert, esclar. En
aquells anys 1830-1840, a través de
Chopin, Liszt, Berlioz i d’altres, París obria una via en paral·lel a la vienesa de Beethoven, Schubert i
Mendelssohn. Però he de dir que
ningú no ens va dir que es busqués
aquesta relació, i el recital va tenir
dues parts molt diferenciades, una
amb la Sonata en la major de Schubert i les Tres peces per a piano, i una
altra amb la trilogia citada.
Schubert i Perianes han establert
bona relació i n’hi ha exquisides
mostres, però aquesta vegada –potser perquè obrir foc amb la Sonata
és un exercici molt exigent– no em

Schubert i Perianes han
establert bona relació
i n’hi ha exquisides
mostres, però aquí no va
arribar a un bon resultat
va arribar un bon resultat. Aquesta
obra necessita un tractament especial de la tensió interior del discurs,
especialment a l’Andante central,
que va aparèixer una mica desarticulat, sempre dins d’un marc de
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gran musicalitat en tota l’obra. Un
altre punt de desacord: acords en
fortíssimo, que són forts però no
brillants, de ràpida contracció, com
si alguna cosa entelés l’expressió.
LesTres peces per a piano D. 946 són
dels últims moments de la vida de
Schubert i van sonar amb gran entitat i significat, ressaltant els passatges a tall de lied, el dramatisme d’algunes seccions i les mostres d’eloqüència i desànim davant el final,
un discurs en què Perianes va tenir
matisos de gran elegància.
La Granada idealitzada va arribaramb HomenatgeaDebussyenla
versió de piano, ja que l’obra del Falla pianista va ser inicialment presentada per a guitarra amb l’ajuda
deLlobet.Ningúfinsara,niAlbéniz
ni Granados, no havia escrit per a
aquest instrument. Debussy havia
quedat impressionat amb La vega
que li va fer conèixer Albéniz, pas
previalasuiteIbèria.Elsdiàlegsentre tots dos són eloqüents, i Perianes els va deixar en clar amb el fons
d’havaneresil’evocaciódeLasoirée
dansGrenade,LaPuertadelVino ila
Sérénade interrompue, de Debussy.
Va seguir El albaicín d’Albéniz i per
filasuiteperapianodel’Amorbrujo
de Falla. Versions plenes de color,
una rítmica molt ben treballada
amb matisos subtils que generen
espai, en un discurs eloqüent rebut
amb merescuts aplaudiments. Un
mestre en aquestes referències que
uneixen Granada a París.
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64 LA VANGUARDIA

DIUMENGE, 2 ABRIL 2017

CITES de la setmana
Música
ESTEBAN LINÉS

POLIFACÈTIC VÍCTOR. Víctor Bocanegra exer-

ceix de convincent cantautor en aquesta
proposta del Barnasants, recreant poemes
de clàssics catalans i acompanyat per
Eduard Iniesta i Iannis Obiols.
2/IV. CASINET D’HOSTAFRANCS. 19 HORES

GRANS ÈXITS DE TOMASITO. Ciudadano gitano

és el primer àlbum antològic del cantant i
bailaor Tomasito, que li permet oferir un
recorregut per un repertori que beu del
clàssic sense fer cas al cànon i l’ortodòxia,
passant per flamenc, hip-hop, rumba i
rock.
5/IV. APOLO 2. 22 HORES

Clàssica
ESTRENA D’ANDREA MOTIS. La cantant i
trompetista Andrea Motis presenta el seu
primer àlbum en solitari, Emotional dance, acompanyada per l’indispensable Joan
Chamorro Quartet.
6/IV. JAMBOREE. 20 I 22 HORES

PER PETICIÓ POPULAR. Estrena barcelonina
–a petició de l’aficionat– del jove cantant i
compositor londinenc Lewis Watson, que
presenta el seu nou àlbum, Midnight. El
més que prometedor grup Pribiz arrodonirà la nit.
7/IV. SIDECAR. 21 HORES

junt vocal va fer la seva primera aparició
en públic. A l’orgue, Alexander Mason.

LLUÍS CLARET I LES SUITES DE BACH. L’Orques-

5/IV PALAU DE LA MÚSICA 20.30 H

tra Camera Musicae avui proposa un recital dins de la seva programació simfònica
al Palau de la Música. Fet excepcional que
té lloc en ocasió de la residència artística
que ha iniciat aquest any Lluís Claret amb
la formació tarragonina. El violoncel·lista
andorrà, que ja va col·laborar amb l’orquestra en el concert de Schumann, ofereix ara quatre de les suites de Bach: començant per la intimista núm. 2 i augmentant el crescendo amb la 4, 1 i 3.
2/IV PALAU DE LA MÚSICA 18 H

CIM DEL FOLKLORE LLATINOAMERICÀ. Referèn-

Sigmund Wilder hi ha David Martínez,
que finalment il·lumina el seu àlbum debut, The art of self boycott, ple d’essències
roqueres.

cia indiscutible del folklore llatinoamericà, el cantautor uruguaià Daniel Viglietti
proposa una revisió de la seva cabalosa
trajectòria, en què combina d’una manera
única folklore i música clàssica. Feliu
Ventura compartirà la vetllada oferta pel
festival Barnasants.

6/IV. APOLO 2. 21 HORES

7/IV. TEATRE JOVENTUT (L’HOSPITALET DE LL.). 20 HORES

NOVEDÓS PROJECTE SONOR. Sota el nom de

MARICEL CHAVARRÍA

SIMON HALSEY I EL RÈQUIEM DE DURUFLÉ. I
Lluís Claret no s’allunyarà gaire del Palau, ja que dimarts tocarà peces de Casals
al concert amb què l’Orfeó celebra els 125
anys de la seva primera actuació. Simon
Halsey dirigirà el cor amb el Rèquiem de
Duruflé i també entre d’altres a l’Ave Verum de Mozart, la peça amb què el con-

CONCURS MARIA CANALS. Tindrà lloc la pro-

va final de la 63a edició del concurs de piano Maria Canals, una oportunitat per sentir alguns dels talents que emergeixen.
6/IV PALAU DE LA MÚSICA. 20 H

SAVALL, A LA SALA 2. Dins de la seva temporada El so original, el mestre Jordi Savall
viatja amb Hespèrion XXI a les corts de
l’antiga Venècia, l’Anglaterra elisabetiana, l’Alemanya protestant, la França de
Luís XIII o l’Espanya del Segle d’Or. El
seu projecte Harmonia de les nacions serà
un florilegi de danses, sarabandes o pavanes d’autors com ara Diego Ortiz, Lluís de
Milà, Antonio de Cabezón, Samuel
Scheidt, John Dowland i Orlando
Gibbson. Inclús les músiques barroques
innovadores de Purcell o Cabanilles.
8/IV SALA ORIOL MARTORELL DE L’AUDITORI. 19.30 H

UTE LEMPER
BARTS. 21 HORES
7/IV

El festival Guitar Bcn fa
una mostra brillant de la
seva programació heterogènia amb la presència sempre estimulant
de la cantant, actriu i
animal escènic Ute
Lemper. Aquesta vegada, la temperamental
artista alemanya torna a
Barcelona proposant un
viatge per tot el seu
repertori, tot i que deixant, això sí i com és
habitual, un espai obert
a la improvisació. La
proposta comença a
Berlín, partint de la
influència que han tingut en l’artista Brecht,
Weill i, en general, el
cabaret berlinès. Continua amb la poètica
francesa de Brell, Piaf,
Ferré, i salta l’Atlàntic,
Nova York i l’Argentina,
aquí amb composicions
de Piazzolla. El resultat
és un espectacle titulat
Last tango in Berlin.

Art
JOSEP PLAYÀ MASET

FOTOGRAFIA ÀRAB AL MACBA. Bartomeu Ma-

rí, anterior director del Macba, retorna a
Barcelona i al seu museu, després de la seva dimissió, aquesta vegada com a comissari de l’exposició de fotografies d’Akram
Zaatari. Aquest fotògraf és un dels fundadors de l’Arab Image Foundation de Beirut i en aquesta ocasió fa memòria dels
vint anys del treball d’aquest centre. L’exposició està coorganitzada amb el Museu
d’Art Modern i Contemporani de Corea.
MACBA. DEL 5/IV AL 25/IX

REFLEXIÓ SOBRE LA IMATGE. La galeria Àngels
Barcelona presenta The missing link, el
darrer projecte de Mabel Palacín que
prossegueix la seva recerca sobre la
relació que mantenim amb les imatges, el
seu funcionament i la seva influència. Ho
fa a través de 28 vídeos extrets del canal
YouTube que serveixen d’exemple del
gran canvi que ha suposat la digitalització

Teatre
de la imatge i la seva circulació a través de
la xarxa, fent que passem de ser
espectadors passius a possibles actors.

JUSTO BARRANCO

ÀNGELS BARCELONA. DEL 4/IV AL 9/VI

L’aclamada companyia anglesa Forced
Entertainment aterra al Lliure de Gràcia
per protagonitzar un tour de force: de dimarts a diumenge representaran totes les
obres de Shakespeare en funcions d’una
hora... amb estris de cuina. Un performer
assegut davant d’una taula converteix un
saler en rei i un regle en príncep. Una espelma és un frare. Comencen dimarts
amb Macbeth, La comèdia dels errors, Mesura per mesura i El rei Lear. I així, fins a
36. En anglès i sense subtítols.

CIRLOT, VILLÈLIA I GARCÍA-ÁLVAREZ. Triple
exposició als Espais Volart de la Fundació
Vila Casas. S’obren simultàniament les
mostres dedicades a Cirlot i els artistes a
l’entorn del Correo de las Artes. 1957-1962
(amb obres de 23 artistes informalistes
que van col·laborar en aquesta revista); a
l’obra creativa de la darrera etapa de
Moisès Villèlia; i a la trajectòria internacional d’Alberto García-Álvarez, que es
va desenvolupar en bona part a Nova Zelanda.
ESPAI VOLART I VOLART 2. DEL 6/IV AL 28/V

LA PINTURA NAÏF DE TORNÉ ESQUIUS. El

MNAC recupera l’obra de Pere Torné Esquius (1879-1936), un artista de difícil adscripció que des del 1905 va viure a París.
MNAC. DEL 7/IV AL 9/VII

P.27

TOT SHAKESPEARE... AMB UTENSILIS DE CUINA.

tremoli el món que l’envolta. Es tracta d’A
tots els que heu vingut, escrita i dirigida
per Marc Rosich.
TNC. DEL 6/IV AL 7/V

SALT AL BUIT TEATRAL. Àngel Llàcer és el primer que s’atreveix a Barcelona amb White
rabbit, red rabbit, una obra de Nassim Soleimanpour en què un intèrpret duu a terme una obra teatral sense director ni assajos: li donen el text i l’ha de portar fins al
final demani el que demani. A Llàcer el
succeiran Jordi Basté, Clara Segura o Nora Navas en vuit funcions úniques que tindran lloc sempre en dilluns.

TEATRE LLIURE DE GRÀCIA. DEL 4 AL 9/IV

BARTS. 3/IV I DILLUNS SUCCESSIUS

LA CONFESSIÓ DE L’EXPRESIDENT. Mercè Arà-

EL JUGADOR, DE DOSTOIEVSKI. La companyia

nega encarna al Teatre Nacional una senyora de l’Eixample que acaba d’enviudar
i el consol de la qual són els discos de Núria Feliu i una fotografia del seu difunt donant la mà a un antic president. Aviat el
president farà una confessió que farà que

Ignífuga dirigida per Pau Masaló torna a
adaptar (molt) lliurement un altre clàssic.
Aquesta vegada adapten El jugador, de
Dostoievski per llançar-se a explorar
l’abisme... i així estimar la vida.
TEATRE TANTARANTANA. DEL 5 AL 30/IV
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UFFAUT 972225044. PORTAL NOU 7
Carbassó C 12.00
18.30
omenat... Q 16.15 20.20 22.30
NA 3D 902170831. PONT DE LA BARCA 12-14
Lego...
16.00
16.00 18.00 20.00
nvisible 22.30
17.00 19.00
. El... C
n
16.00 18.30
Shell
16.00 19.30 21.30
Shell
18.10 20.20 22.30
18.00 20.15
aC
Calavera 17.15 22.00
Bestia
16.00 18.00 20.30
Bestia
17.00 19.30 22.00
ienestar 22.00
19.30
a...
16.00 18.00 20.00 22.00
pieza todo 16.00 18.10 20.20 22.30
16.30 20.30 22.30
22.00

TALET DE LLOBREGAT

ARGA 3D

902333231. AV. JOSEP TARRADELLAS

16.20 18.20 20.15 22.20
22.40
18.00 20.15 22.30
16.00 19.15 21.30
16.40 22.25
16.00 17.15 18.40 19.50 21.30
19.15 22.00
a...
16.00 17.00 18.10 20.30
AN VIA ACEC 3D 902180193. CC GRAN VIA 2 (AV.

n
Shell
Shell f
Calavera
Bestia

12.30
12.30
18.15
nvisible 20.30
16.15
. El... C
n
12.15
Shell
12.30
Shell f 12.15
20.15
aC
Calavera 12.30
Bestia
12.30
Bestia
16.00
ienestar 22.15
16.00
a...
12.30
pieza todo 12.15
12.30
12.15

Lego...

16.15
16.30
20.15 22.45
23.00
18.30
16.00
16.45
22.30
16.00
17.00
18.00

20.45 22.30
18.15 20.30 22.45
18.45

18.15
17.00
16.00
16.00
17.45

22.00
18.15
19.45
18.00
19.45

S LLEIDA-RAMBLA

18.30 20.45 22.45
19.30 22.00
20.30

19.00 20.15
22.00
20.45 22.30
22.15

973232726. ANSELM CLAVÉ

mbras... 20.20 22.20
n
16.10 17.55
19.40 22.00
gría
16.00 18.10
FUNATIC 902125902. PI I MARGALL, 26
nça tot Q 12.35 13.00 14.35
Aquarius) 11.00 15.35
las...
11.00 17.20 20.55
11.00 12.55 13.30
11.00 18.00 20.00
aC
ad de los... 11.00 12.55
e. Bajo... 12.05 12.55 13.05 13.30
rdad...
12.55
12.40 12.55 15.50
pieza todo 12.55 16.30 18.30 20.30 22.30
11.00 22.30
amado... 11.00 19.00
omenat... C 11.00 12.40
hostias 11.00 14.50
de locos 11.00 12.00 13.30 22.00
NCIPAL DE LLEIDA 973242925. C/PLAÇA PAERIA, 7
nvisible 16.45 19.05 21.25

TARÓ PARC 3D

902333231. CC MATARÓ PARC

5)

12.10
12.15
12.15
nvisible 22.20
12.30
. El... C
n
16.00
Shell
12.00
Shell f 12.30
12.15
Shell F
20.00
aC
Calavera 18.00
Bestia
12.00
Bestia
16.20
Bestia f 12.30
Bestia F 12.15
16.20
a...
12.00
a...
16.00
pieza todo 12.10
16.00

16.10

IMPERIAL ACEC 3D 937263233. PL. IMPERIAL 4
Ballerina C
16.00
Cantábrico. Los...
18.10 20.20 22.30
El bar
16.00 18.15 20.30 22.45
El guardián invisible 22.00
Es por tu bien
16.30 18.30 20.30 22.30
Ghost in the Shell
16.00 18.10 20.20 22.30
16.00 18.15 20.30 22.45
Incerta glòria C
Kong: La Isla Calavera 19.15 22.15
La Bella y la Bestia
19.15 22.15
Locas de alegría
19.00 22.00
Logan
16.00
Los pitufos: la...
16.00 17.00 18.10 19.00 20.20
Mañana empieza todo 19.15 22.15
Moonlight
22.30

SANT CUGAT DEL VALLÈS
CINESA SANT CUGAT V.O. 902333231. AV. PLA DE VINYET S/N
El bar
22.00
El regal de la Molly... C 12.00
12.00 16.00 18.00 20.00
Els barrufets. El... C
Ghost in the Shell
12.00 18.15 22.45
Ghost in the Shell f 16.00
20.30
Ghost in the Shell F
15.45 20.30 22.45
Incerta glòria C
La Bella y la Bestia
11.30 16.40 18.00 22.10
La Bella y la Bestia F 19.30
YELMO CINES SANT CUGAT 3D 902220922. CC SANT CUGAT
(AV. VIA AUGUSTA 2-14)

Batman: La Lego...
El bar
El guardián invisible
Es por tu bien
Ghost in the Shell
Kong: La Isla Calavera
La Bella y la Bestia
La Bella y la Bestia
Logan
Los pitufos: la...
Mañana empieza todo

16.30
18.40
22.00
15.45
16.00
17.15
15.45
16.45
21.00
16.00
17.30

20.45 22.50
17.45
18.15
19.45
18.30
19.30

22.50
20.30 22.45
22.20
20.15 22.15
21.15

17.00 18.00 19.00 20.00
19.55 22.30

TARRAGONA
OCINE LES GAVARRES 3D

902170831. CC LES GAVARRES

(AUTOVÍA TARRAGONA-REUS)

Ballerina
12.00 16.00
Batman: La Lego...
12.15 18.20
¡Canta!
12.00
Cincuenta sombras... 22.45
El bar
16.00 18.15 20.30 22.40
El guardián invisible 19.45
12.00 16.00 18.00
Els barrufets. El... C
Es por tu bien
18.15 20.15 22.15
Ghost in the Shell
18.15 19.30 20.30 21.45 22.45
Ghost in the Shell f 12.15 16.00 20.00
16.00 18.15 20.30
Incerta glòria C
Kong: La Isla Calavera 12.00 16.00 18.15 20.30 22.40
La Bella y la Bestia
12.00 16.15 18.00 19.15 21.45
La Bella y la Bestia
12.15 16.45 18.45 20.30 22.15
La Bella y la Bestia f 17.30
La La Land
12.00
La cura del bienestar 21.30
La Gran Muralla
17.00
La vida de Calabacín 16.00
Locas de alegría
16.00
Logan
19.45 22.30
Los pitufos: la...
12.15 17.30 19.30 22.30
Los pitufos: la...
16.30 18.30 20.30
Mañana empieza todo 16.00 18.15 20.30 22.40
Mesa 19
16.15 18.00 22.15
Monster Trucks
12.15
Moonlight
22.15
Redención
16.00 20.30
Un hombre llamado... 22.45
Vaiana
12.00
YELMO CINES PARC CENTRAL 902220922. CC PARC CENTRAL,
AV. VIDAL I BARRAQUER, 15-17

Batman: La Lego...
El bar
Es por tu bien
Ghost in the Shell
Kong: La Isla Calavera
La Bella y la Bestia
La Bella y la Bestia
Logan
Los pitufos: la...

16.05
16.25
18.10
16.15
20.05
15.45
17.00
22.00
15.55

18.45 20.50 22.55
22.30
18.30 20.40 22.50
18.20 21.00
19.40 22.20
17.50 19.55

Lego...

16.00 18.15 20.30 22.45
16.10
18.10
16.00
19.15

18.30
20.15 23.00
18.15 20.30 22.45
21.30

22.25
20.30 22.20
17.00 19.05 20.45
18.05 19.40 21.50

21.50
17.00 19.00
18.00 20.30
16.30 19.00 21.30
22.30

DA I REIXAC

TCADA

935753929. CC EL PUNT DE MONTCADA

16.15
22.45
18.40
nvisible 16.15
n
20.15
Shell
18.15
Shell f 20.40
Calavera 18.30
Bestia
16.15
22.45
a...
16.30
17.15
a... f
pieza todo 16.15
16.30

20.40 22.30

20.15 22.15
22.45
20.40
18.00 20.30 22.00
18.30
19.00
18.15 20.15 22.15

LL

3D ACEC

937239800. FRANCESC MACIÀ 39

16.00
Lego...
16.00
16.00
n
16.00
Shell
16.00
Calavera 16.00
Bestia
16.00
22.00
a...
16.00
16.00
20.00

18.00
18.15
18.00
18.15
19.00
18.00

20.30
20.15
20.30
22.00
19.00

22.45
22.30
22.45
22.00

18.00 20.15 22.30
18.00 20.15 22.30
22.30

TERRASSA
CINE CATALUNYA 937885376. SANT PERE 9
Incerta glòria C
17.00 19.30
Mañana empieza todo 17.15 19.45
CINESA PARC VALLÈS 3D 902333231. AV. CAN JOFRESA 85
Ballerina
12.40 15.25 17.35
Batman: La Lego...
12.25 16.50
¡Canta!
12.35
Cincuenta sombras... 21.45
El bar
12.35 15.45 17.55 20.05 22.10
El guardián invisible 12.10 17.15 19.40 22.05
12.15 16.30 18.25 20.20
Els barrufets. El... C
Es por tu bien
12.20 15.45 17.45 19.45 21.45
Ghost in the Shell
12.45 16.00 18.15 20.30 22.10
Ghost in the Shell f 12.30 17.00 19.15 21.30
12.10 21.15
Incerta glòria C
Kong: La Isla Calavera 12.05 16.20 18.45 21.10
La Bella y la Bestia
12.00 16.00 17.50 19.25 21.20
La Bella y la Bestia
12.30 16.40 18.35 19.50 22.00
La Bella y la Bestia
15.10 17.20 19.00 20.25
La Bella y la Bestia f 12.15 16.25
La cura del bienestar 21.00
La Gran Muralla
12.25 15.20 17.30 19.45 21.55
Logan
12.05 15.50 18.50 21.40
Los pitufos: la...
12.00 16.10 18.05 20.10
Los pitufos: la...
15.00 17.10 19.10
Mañana empieza todo 12.45 17.15 19.35 22.20
Mesa 19
12.40 16.25 18.20 20.15 22.15
Moonlight
22.25
Redención
19.05 21.50
Vaiana
12.20

VIC
MULTICINES SUCRE

Ritual simfònic
DAVID RUIZ
Barcelona

Com ja és tradició, l’Orquestra
Simfònica del Vallès organitza un
anyméslagiradeconcertsdeSetmanaSanta,unrecorregutper diferents llocs de Catalunya en què
participen els cors de cada població. A l’edició d’aquest any, que
comença avui a les 19 hores a
l’Auditori Enric Granados (Lleida), s’interpretarà la Missa de
Glòria,dePuccini,sotaladirecció
de Xavier Puig.
L’Orquestra Simfònica del Vallès va posar en marxa el 2012 –i
aprofitant el seu 25è aniversari–
el nou projecte de concerts de
Setmana Santa. Amb aquests actes el que pretén l’organització és
animar els diferents cors de Catalunya a formar part del projecte,
amb l’objectiu de mostrar un valor musical, social i cultural.
La Missa de Glòria, la peça escollidadecaraaaquestanovaedició, representa els inicis del compositor italià Giacomo Puccini.
En aquesta obra es mostra a la
perfecció l’estil dramàtic i la riquesa orquestral de l’autor, i a
més a més s’adopta una instrumentació i una expressivitat original i rica. La peça s’interpretarà
per part del cor de cada localitat,
l’Orquestra del Vallès, Xavier
Puig com a director, Vicenç Este-

GIRA DE SEMANA SANTA
CATALUNYA. DEL 2 AL 10 D’ABRIL

ve i Carlos Cremades com a
tenors i Manel Esteve com a baríton.
Aquesta nova gira, que s’allargarà fins al 10 d’abril a la catedral
de Tarragona, passarà pel Centre
Cultural de Terrassa el 7 d’abril i
pelPalaudelaMúsicaCatalanael
8 d’abril. Aquest últim espai tindrà una connotació especial, ja
que al Palau s’agruparan els cors
de cada localitat per oferir un
concert amb més de 190 músics
sobre l’escenari.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Barcelona ciutat

Joan Gay, Isaac Albéniz i Apel·les
Mestres.

Swing. Jornada d’entrada gratuïta i
jam de swing als jardins organitzada per l’Associació BCN Swing.

Centre cívic Josep M. Trias i Peitx.
Riera Blanca, 1-3 (18 hores). 5 euros.

Recinte Modernista de Sant Pau. Sant
Antoni Maria Claret, 167 (de 10 a
14.30 hores).

Música solidària. Concert a càrrec

Mirador del CCCB. Visita aquest

Església de Sant Gaietà. Consell de
Cent, 293 (18 hores).

espai emblemàtic que permet
gaudir d’una vista magnífica de
la ciutat de Barcelona.

del Cor Aula Alumni. Aportació
voluntària a favor de la Fundació
Manos Providentes.

Actes sense paraules, correspondències sense remitent. Aquesta sessió

CCCB. Montalegre, 5 (d’11 h a 20 h).
Fashion Weeek End. Mercat amb
les últimes tendències de moda.
Palo Alto Market. Pellaires, 30-38
(d’11 a 21 hores). 4 euros.
Títols operístics. Concert de carilló a
càrrec d’Anna Maria Reverté.
Interpreta peces de Bizet, Wagner i
Verdi.
Palau de la Generalitat, pati dels
Tarongers o galeria Gòtica (12 hores).

proposa una sèrie de correspondències conceptuals entre les
pel·lícules més recents de la cineasta resident a Los Angeles Laida
Lertxundi i alguns dels primers
treballs de dos dels seus principals
referents, Morgan Fisher i Thom
Andersen. Amb la presència de
Laida Lertxundi.
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 hores).
4 euros.

Big Band de Granollers.

Diumenges de clàssica. Ilona Schneider i Diego Caicedo interpreten
Mélodies Intemporelles.

El Born Centre de Cultura i Memòria.
Plaça Comercial, 12 (12 h). 4 euros.

Auditori Sant Martí. Plaça Angeleta
Ferrer, 2 (18.30 hores).

Yerma. Representació d’aquesta

Piano. Recital d’un dels partici-

Música per a nens. Concert de la

938832108. RECINTE FIRAL EL SUCRE

(LLOTJA 9)

Ballerina C
Batman. La Lego... C
Cantábrico. Los...
El bar
Els barrufets. El... C
Es por tu bien
Ghost in the Shell
Kong: La Isla Calavera
La Bella y la Bestia
La Bella y la Bestia
La Bella y la Bestia f
Logan
Los pitufos: la...
Los pitufos: la... f
Redención

L’Orquestra Simfònica del Vallès comença
avui la gira de concerts de Setmana Santa

11.50
11.35
16.25
18.20
12.00
21.00
16.10
16.00
11.30
11.40
11.50
20.05
11.45
14.15
20.30

14.40 15.45
20.15
20.30
15.55
22.50
18.20
18.15
12.10
16.25
16.00
22.35
16.45
18.25
22.50

22.10
22.40
17.30 18.45

obra de Federico García Lorca, una
coproducció de Teatre Akadèmia i
Projecte Ingenu.

20.25 22.00 23.00

Teatre Akadèmia. Buenos Aires,
47-49 (18 hores). 13,5 euros.

17.40 22.45
19.00
20.20
19.15

pants del concurs de piano Maria
Canals.
El Born Centre de Cultura i Memòria.
Pl. Comercial 12 (19 hores).
Manejar el hacer líquido de forma

Música del Modernisme Català.

Griselda Ramon, soprano, i Àlex
Jordi, piano, interpreten obres
d’Enric Morera, Enric Granados,

indisciplinada. Espectacle de teatredansa a càrrec de Mar Medina.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12
(20 hores). 12 euros.
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CARTELLERA DELS NENS
PER ALS MÉS PETITS
3PORTA 4

Església, 4-6. Local 6. Tel. 931 85 48 40. Diumenges,
10.30 i 12.00 h. El Drac Màgic, per Titelles Pamipipa. Titelles i música en directe. Durada, 40 minuts. D’1 a 3
anys. Entrada, 6 euros. www.porta4.cat

TEATRE
3TEATRE ROMEA

Hospital, 51. Tel. 933 015 504. Petit Romea. Estrena. Diumenges, 12.00 h. Alicia al país de les meravelles, per
Unics Produccions. Text de Marta Buchaca. Versió molt
lliure i actualitzada del famós conte, amb una encertada
reflexió sobre l’addicció al mòbil. A partir de 6 anys. Entrades, 10,50 euros (amfiteatres) i 12.50 euros (platea).
www.teatreromea.com i www.unicsproduccions.com

3TEATRE POLIORAMA

Rambla dels Estudis, 115. Tel. 933 17 75 99. Viu el Teatre.
Prorrogat. Diumenges, 12.30 h. Hi ha res més avorrit que ser
una princesa rosa? En una monarquia de tota la vida, neix
una princesa que no vol ser rosa i ha de convèncer tota la família que els temps han canviat. Molt recomanable a partir
de 5 a 12 anys. Entrades, 10,50 i 12.50 euros.
www.teatrepoliorama.com, www.viuelteatre.com

3TEATRE VICTÒRIA

Avinguda del Paral·lel, 67. Tel. 93 451 72 06. Només fins
al dia 9. Dissabtes, 17.30 i 21.30 h. Diumenges, 18.00 h.
Dimecres, dijous i divendres, 20.30 h. Scaramouche, per
Dagoll Dagom. Espectacular musical basat en la mítica
pel·lícula. A partir de 8-10 anys. Entrades de 25 a 49 euros. Vegeu descomptes. www.dagolldagom.com, www.
scaramouche.cat i www.teatrevictoria.com

3JOVE TEATRE REGINA

Sèneca, 22. Tel. 93 218 15 12. Dissabtes i diumenges,
17.30 h. Hansel i Gretel, per La Roda Produccions. Versió musical del famós conte i amb audiovisuals. A partir
dels 4 anys. Entrades 10,80 i 9,50 euros. www.jtregina.
com i www.larodaproduccions.com

3FUNDACIÓ MIRÓ

Parc de Montjuïc. T. 93 443 94 70. Estrena. Diumenge,
12.00 h. Agu Trot per Mima Teatre. L’entranyable història
de dos veïns d’edat avança, l’un amant de les plantes i
l’altra, d’una tortuga, basat en un conte de Roald Dahl.
Durada: 50 minuts. A partir de 6 anys. Entrades, 7 euros.
www.fmirobcn.org

3EIXAMPLE TEATRE

Aragó, 140. Tel. 93 681 61 32. Fins al 16, prorrogat. Diumenges, 12.30 h. El Llop i les set cabretes, per T-Gràcia.

Versió musical del conte amb actors i titelles. A partir de 4
anys. Entrades, 7,50 euros. Amb antelació, 7 euros.
www.eixampleteatre.cat i http://tgracia.net

3TEATRENEU

Terol, 26. Tel. 932 85 37 12. Sala XF. Dissabtes, 16.30 h.
Diumenges, 17.00 h. Els tres porquets, per Magatzem
d’Ars. Versió amb actors del cèlebre conte. A partir de 4
anys. Dissabtes, 17.00 h. La Llibreria màgica, per Cia.
PeixosPeixeres. Un avi i el seu net es dediquen a recollectar tots els contes del món perquè no es perdin. A partir dels 6 anys. Entrades, 15 euros. Reservant amb antelació, 9 euros. www.teatreneu.com i www.magatzemdars.
com i www.peixospeixeres.com

MÚSICA
3GRAN TEATRE DEL LICEU

La Rambla, 51. Tel. 902 787 Dissabte i diumenge, 11.00
h. Els músics de Bremen. Torna l’espectacle que combina dansa, teatre, titelles i música, concebut i dirigit per
Joan Andreu Vallvé i amb coreografies de Marta Almirall.
A partir de 6 anys. Entrades de 10 a 30 euros. Dansa contemporània. www.liceubarcelona.cat

3CAIXAFORUM

Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6. Tel. 93 476 86
00. Últimes funcions. Dissabte, 18.00 h. Diumenge,
12.00 h. Les mil cares del swing, amb Shaki’n All. Un trepidant concert ple de ritme i alegria. A partir de 5 anys. Entrada, 6 euros. Clients de La Caixa, descompte del 50%.
http://obrasocial.lacaixa.es

3TEATRE VICTÒRIA

Avinguda del Paral·lel, 67. Tel.93 451 72 06. Diumenges
2 i 23 d’abril a les 12.00 h. Una bruixa a Barcelona, amb
Lucrecia y Cía. Concert espectacle. Una nena cubana a
l’arribar a Barcelona experimenta una sèrie de transformacions i adquireix uns poders màgics. De 6 a 10 anys.
Entrades de 8,50 a 17 euros. www.teatrevictoria.com i
www.lucreciamusic.com

TITELLES
3TANTARANTANA TEATRE

Les Flors, 22. Tel. 93 441 70 22. Dissabtes, 18.00 h. Diumenges, 12.00 hores. La llegenda de Sant Jordi, per Titelles Sebastià Vergés. Autèntics titelles tradicionals catalans. A partir de 3 anys. Entrada, 9 euros. www.tantarantana.com i www.titellesverges.com

3LA PUNTUAL

Allada i Vermell, 15. Tel. 639 305 353. Úniques funcions.
Dissabte, 12.00 i 18.00 h. Diumenge, 12.00 i 17.00 h.
Historieta de un abrazo, per la companyia italiana Dromo-

OBRES EN CARTELL

3ALMERIA TEATRE

Abans que arribi l’alemany
Ah! (Judit)
Alícia al país de les...
Amics íntims
Art
Autónomos, el musical
Barbes de balena
Barcelona Guitart Trio &...
Boscos
Burundanga
Conillet
Casino
Cosas que se olvidan...
Cuando éramos Lemmings
Dale recuerdos XXX
David Guapo
Dirty Diamonds
Dos
El amor sigue en el aire
El bon pare
El llop i les set cabretes
El miracle d’Anne Sullivan
Els homes són de Mart i...

3ANTIC TEATRE

C. Verdaguer i Callís, 12 <M> Urquinaona. 30 de març - 2
d'abril. Mar Medina - Manejar el hacer líquido de forma
indisciplinada. Més info: www.anticteatre.com

3APOLO TEATRE

Av. Paral·lel, 59. Por humor al arte, Bertín Osborne i Paco
Arévalo. Dimecres a diumenge Michael's Legacy, el millor
tribut a Michael Jackson, 13 al 16 abril. Tel. 93 299 70 81.

3AQUARELLA

Gran Via, 572. Tel. 93 452 14 52 i 93 452 73 74.
www.aquarella.es. Nou espectacle Musical "Casino". Divendres i dissabte, 21 h. Sopar-Espectacle "Casino",
22.30 h. Cava + espectacle Casino.

3BARTS

Av. Paral·lel, 62. 02/04: Dirty Diamonds (clubs); 03/04:
White Rabbit Red Rabbit; dimecres abril: Reubicament al
Geni (club); 05/04: Music has no limits; 06/04: Lali i La
Rebelión de las Nancys (club). www.barts.cat.
933248492.

3BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Hospital, 56. Metro Liceu. La Perla 29 presenta: Boscos,
de WAjdi Mouawad. Dir. Oriol Broggi. Del 29/03 al 14/05.
De dc. a ds., 20 h; dg., 18 h. Entrades a laperla29.cat i
taquilla teatre 2 h abans funció.

3CLOTEATRE

Presenta el musical Burundanga, de Jordi Galceran. Direcció: Manel Gualla. Dissabte 1 d'abril, a les 21 h, i diumenge 2 d'abril, a les 18 h.
Lloc de representació: Orfeó Martinenc. Av. Meridiana, 97
(Cantonada Consell de Cent) Reserves 622307595 o cloteatre@orfeomartinenc.cat

3CLUB CAPITOL

3SANT ANDREU TEATRE

Neopàtria, 54. Tel. 933 45 79 30. Només fins al dia 9. Dissabte, 17.30 h. Diumenge, 12.00 i 17.30 h. En Joan Totlifan, per L’Estaquirot Teatre. Les aventures d’un nen mimat i el camí iniciàtic que ha d’emprendre quan es queda
sol. A partir de 5-6 anys. Entrada, 9.50 euros. www.satteatre.cat i www.estaquirot.com

3SALA FÈNIX

Riereta, 31. Tel. 934 41 34 67. Últimes funcions. Dissabte i diumenge, a les 17.00 hores. Simplicitats, per Xucrut
Teatre. La vida és un joc, juguem. Un cant a la imaginació.
A partir dels 3 anys. Entrades, 8 euros. Adquirides amb
antelació, 5 euros.
www.salafenix.com i www.xucrutteatre.org

3LA SECA ESPAI B.
3T-AUD. SANT CUGAT
3ROMEA
3T. GAUDÍ DE BCN
3GOYA
3ALMERIA TEATRE
3EL MALDÀ
3CLUB CAPITOL
3B. DE CATALUNYA
3CLOTEATRE
3T-AUD. SANT CUGAT
3AQUARELLA
3TNC
3NAU IVANOW
3TEATRE LLIURE
3CLUB CAPITOL
3BARTS
3CLUB CAPITOL
3TEATRE TÍVOLI
3T. CAN RAJOLER
3EIXAMPLE TEATRE
3TEATRE DEL RAVAL
3CLUB CAPITOL

3TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Plaça de les Arts, 1. Tel. 933 06 57 00. Dissabte, 17.00 h.
Diumenge, 18.00 h. Estrena. Zaquizamí, per Cia. Roberto G. Alonso. Al lloc on es guarden els objectes en desús,
comencen a passar coses màgiques. Molt recomanable
a partir de 5-6 anys. Entrades, 6 euros, menors de 35
anys. Entrada general, 12 euros.
www.tnc.cat i http://ciarobertogalonso.com

3VERSUS TEATRE

Castillejos, 179 (Gran Via). Tel. 93 603 51 61. Fins a finals
d’abril. Estrena. Dissabte, 17.00 h. Diumenge, 12.00 h.
Boom, per The impact of. Dos ballarins i un pianista perduts dins una fàbrica de joguines. Entrada, 9 euros.
http://versusteatre.com

3REI DE LA MÀGIA TEATRE

Jonqueres, 15. Tel. 933 193 920. Diumenges 12.00 h.
Pur, amb l’il·lusionista Stromboli i Cia. Entrades, 9 euros.
www.elreydelamagia.com i www. magstigman.com i
www.davidstromboli.com

3TEATRE DEL RAVAL

Sant Antoni Abat, 12. Tel. 934 43 39 99. Dissabtes, 17.00
h. Diumenges, 12.00 h. Màgia Júnior , festival d’illusionisme amb destacats mags. A partir de 6 anys. Entrada : 14 euros, amb antelació, 9 euros.
www.magiajunior.com i www.teatredelraval.com

En Jan Totlifan
En directe
Escenas para una...
Eva i Adela als afores
Fairtfly
Gente bien, el musical
Goyo Jiménez
Hansel i Gretel
Happy Boom!
Hi ha res més avorrit...
Hi duc de tot al bolso
Historieta de un abrazo
Homes, la comèdia musical
Hypnos vol. 2
Invisible
L’ànec salvatge
La llegenda de Sant Jordi
La mare
La senyora Florentina...
La Suma y la Resta
L’electe
Llámalo magia
Lucrecia, una bruixa a...

3SAT! TEATRE
3T. EL REI MÀGIA
3TNC
3SALA BECKETT
3TARANTA TEATRE
3COLISEUM
3TEATRE BORRÀS
3JOVE T. REGINA
3VERSUS TEATRE
3T. POLIORAMA
3NAU IVANOW
3LA PUNTUAL
3CONDAL
3SALA MUNTANER
3EIXAMPLE TEATRE
3TEATRE LLIURE
3TARANTANA TEATRE
3LA VILLARROEL
3TNC
3SALA FÈNIX
3SALA MUNTANER
3T. EL REI MÀGIA
3T-AUD. SANT CUGAT

Humor i hòsties, dijous, 21 h. Venda d'entrades
www.jtregina.com

3EIXAMPLE TEATRE

C. Allada Vermell, 15. Metro: Jaume I. 639 305 353. Historieta de un abrazo. Cia. Dromosofista Teatro. Titelles +4
anys. Dv., 18 h; ds., 12 h i 18 h; dg., 12 h i 17 h. 6 € dv /
10 € ds. i dg. www.lapuntual.info

C. Aragó, 140. Invisible, musical de Sílvia Navarro i Ernest
Fuster. Fins al 16/4. Dc., dj. i dv., 21 h; ds., 18 i 21 h; dg.,
18 h. Entrades www.invisiblemusical.com. El llop i les set
cabretes. Dg., 12.30 h. www.eixampleteatre.cat

3LA PUNTUAL

3LA SECA ESPAI BROSSA

C. Pi, 5. Tel. 93 164 77 78. Barbes de balena. Direcció
Mònica Bofill. Qué fue de Andrés Villarrosa, d'Oriol Genís
i Marc Rosich. Per a reserves, consulta d'horaris i preus
www.elmalda.cat

C. Flassaders, 40. Tel. 93 310 13 64. Abans que arribi
l'Alemany. Sala Joan Brossa, dc. a ds., 21 h; dg., 19 h.
Protesta, Sala Fregoli, dc. a ds., 20 h; dg., 18 h. El millor
preu a www.laseca.cat. Dimecres i dijous, preus especials. Tel. 93 315 15 96 - info@laseca.cat

3CLUB CAPITOL

3GOYA

3LA VILLARROEL

(Av. Paral·lel, 91. 93 442 31 32). Homes, la comèdia musical, de Sergi Belbel i Carol López; música, Marc Parrot;

CINE
3FILMOTECA

Plaça de Salvador Seguí, 1. Tel. 93 410 75 90. Dissabte i
diumenge, 17.00 h. Phantom Boy. Producció francesa
d’animació amb aventures fantàstiques. Un nen aconsegueix sortir del seu propi cos i desplaçar-se sense trobar
barreres. A partir de 6 anys. Nens fins a 12 anys, 2 euros.
Entrada reduïda acompanyants (fins a 2), 3 euros. Entrada normal, 4 euros. Club Super3
gratuït. www.filmoteca.cat
Bailèn, 205. Tel. 933 487 748. Texas-Nanos. Dissabte,
17.00 h. Diumenge, 16.00 h. Diumenge també matinal a
les 12.00 h. Trols (producció animada de la Dreamswork).
Animació. Diumenge, 16.00 h. Orm, al regne de la neu.
(producció animada russa) i Corb mitjonet, la gran cursa
(animació, alemanya). Entrades, 3 euros.
www.cinemestexas.cat .

3CINEMES VERDI

Torrijos, 49. Tel. 932 38 79 90. VerdiKids. La vida de Calabacín (producció animada nominada a l’Oscar), La bella y la bestia (versió amb actors, en castellà i en versió original). La tortuga roja, animació japonesa) i Ballerina (animació). Vegeu horaris a la cartellera de cines Entrades: 6
euros. www.cines-verdi.com

3CINEMES GIRONA

Girona, 175. Tel. 931 18 45 31. Dissabte i diumenge,
16.00 h. Animalades de cine. Antologia de divertits curts
d’animació basats en faules. A partir de 3 anys. Entrades,
4,95 euros. www.cinemesgirona.cat

EN GIRA PER CATALUNYA
3TEATRE

La Roda (Aladdin&The Pop Musical), a Barberà del Vallès
(T. Cooperativa, diumenge, 12.00 h). Inspira Teatre (Du bi
du ba), a Rubí (La Sala, diumenge, 12.00 h).Jordi del Río
(L’avi Tonet), a Martorell (Foment, diumenge, 12.00 h) i
(Menuda comèdia!), a St. Fruitós de Bages (Casal, diumenge, 18.00 h). Les Bianchis ( Les supertietes ), a

Vilafranca del Penedès (T. Cal Bolet, diumenge, 12.00 h).
Ponte Pié (Loo), a Cardedeu (T. Cecuca, diumenge,
12.00 i 17.00 h). Engruna Teatre (Loops), al Prat de
Llobregat (CC Jardins La Pau, diumenge, 12.00 h). Xirriquiteula Teatre (Papirus), a Sant Celoni (Ateneu, diumenge, 12.00 h). La Pera Llimonera (Plors de cocodril), a
Vilanova i la Geltrú (Círcol, diumenge, 17.30 h). Encara
Farem Salat (Viatge a l’illa del tresor), a Argentona (La Sala, diumenge, 18.00 h). Cirquet Confetti (Pianíssimo Circus), a Tiana (Sala Albèniz, diumenge, 18.00 h). El Cau de
l’Unicorn (Akashia, el viatge de la llum), a Montcada i Rexach (Espai Kursaal, diumenge, 12.00 h). Mercé Framis
(Xarop de cargol), a Pallejà (El Castell, diumenge, 12.00
h). Samfaina de colors (Els tres porquets es caguen de
por), a Castellar del Vallès (Auditori Miquel Pont, diumenge, 12.00 h) i a Vilassar de Dalt (La Massa, diumenge,
18.00 h). Sebas (Alone), a Sant Cugat del Vallès (T. Mirasol, diumenge, 18.00 h). La Mandarina (LaLolaBalla), a
Ripollet (Auditori Mercat Vell, diumenge, 18.00 h). Sergi
Buka (Magikíssim), a Arenys de Mar (T. Principal, diumenge, 18.00 h). Teatre Mòbil (Sense solta), a Tona (La Canal,
diumenge, 17.00 h). La Bleda (Superbleda), a Premià de
Dalt (T. Societat, diumenge, 12.00 h). Anna Roca (Contes
al terrat), a Abrera (La Sala, diumenge, 11.30 h). Campi
qui Pugui (La rateta), a Cerdanyola del Vallès (Casal, diumenge, 12.00 h). La Guilla Teatre (Una carretada de contes), a Corbera de Llobregat (Sala Diadema, diumenge,
12.00 h). Engruna Teatre (Loops), a Celrà (Ateneu, diumenge, 18.00 h).

3TITELLES

El Cau de l’Unicorn (Akashia, el viatge de la llum), a
Montcada i Rexach (Espai Kursaal, diumenge, 12.00 h).
Mercé Framis (Xarop de cargol), a Pallejà (El Castell, diumenge, 12.00 h).

3MÚSICA/DANSA

Samfaina de colors (Els tres porquets es caguen de por),
a Castellar del Vallès (Auditori Miquel Pont, diumenge,
12.00 h) i a Vilassar de Dalt (La Massa, diumenge, 18.00
h). La Mandarina (LaLolaBalla), a Ripollet (Auditori Mercat Vell, diumenge, 18.00 h).

3CIRC/PALLASSOS

Sebas (Alone), a Sant Cugat del Vallès (T. Mira-sol, diumenge, 18.00 h). Cirquet Confetti (Pianíssimo Circus), a
Tiana (Sala Albèniz, diumenge, 18.00 h). Teatre Mobil
(Sense solta), a Tona (La Canal, diumenge, 17.00 h). La
Bleda (Superbleda), a Premià de Dalt (T. Societat, diumenge, 12.00 h). Sergi Buka (Magikíssim), a Arenys de
Mar (T. Principal, diumenge, 18.00 h).

3LA MOSTRA D’IGUALADA

28a Fira de Teatre Infantil i Juvenil. A Igualada. Diumenge
de 10.00 a 20.00 hores. 52 espectacles (teatre, dansa, titelles, circ, pallassos, música).
http://lamostraigualada.cat

Màgia Junior
3TEATRE DEL RAVAL
Mal Martínez, humor i...
3JOVE T. REGINA
Masacre
3TEATRE LLIURE
Manejar el hacer...
3ANTIC TEATRE
Michael’s Legacy
3APOLO TEATRE
Non Solum
3TEATRE POLIORAMA
Orgasmos
3CLUB CAPITOL
Peresonal
3T. DE LA MÀGIA
Por humor al arte
3APOLO TEATRE
Protesta
3LA SECA ESPAI B.
Pur
3T. EL REI MÀGIA
Quatre minuts 12 segons 3VERSUS TEATRE
Qué fue de Andrés Villarrosa3EL MALDÀ
Refraccions
3SALA FLYHARD
Reubicament al Geni
3BARTS
Scaramouche
3TEATRE VICTÒRIA
Sócrates, juicio y muerte... 3ROMEA
Toni Moog
3CLUB CAPITOL
Vides privades
3TEATRE BORRÀS
White Rabbit Red Rabbit
3BARTS
Yerma
3TEATRE AKADÈMIA
Zaquizamí
3TNC

Consell de Cent, 435. BCN 93 18246 06. www.atrium.cat.
Ah! (Judit), de Cia. El Martell, de dt. a ds., a les 20.30 h
i dg., a les 19 h. Venda d'entrades a www.entradium.com

3SALA BECKETT
Eva i Adela als afores. Funcions cancel·lades aquest cap
de setmana. Fins al 30/4. De dc. a ds., 20.30 h; dg.,
18.30 h. Limbo. Fins al 9/04. De dj. a ds., 21 h; dg., 19 h.
Més info i entrades: www.salabeckett.cat. Carrer de
Pere IV, 228-232. BCN.

3SALA FÈNIX

C. Riereta, 31 teatre@salafenix.com 934413467.
www.salafenix.com. La Suma i la Resta, d'Evelyn Arevalo.
A partir de "La immortalitat" de Milan Kundera. Dj. a dg.,
a les 21 h.

3SALA FLYHARD

Alpens, 3. Barcelona. Teatre Contemporani Català. Refraccions de Concha Milla. Amb Sergio Matamala i Alícia
Puertas. A partir del 27 de març. De dj. a dl. 12 o 16 €.
www.salaflyhard.com / info@salaflyhard.com

3SALA MUNTANER

C. Muntaner, 4. Tel. 93 451 57 52. L'electe, dir. Jordi Casanovas. Fins al 7 de maig; de dc. a ds., 20.30 h; dg.,
18.30 h. I Hypnos vol. 2, de Luis Pardo; de dj. a ds.,
22.45 h; dg., 20.30 h. Entrades: Ticketea. www.salamuntaner.com

3SAT! TEATRE
dir., Carol López; amb Anna Barrachina, Agnès Busquets,
Alba Florejachs, Mireia Portas i Glòria Sirvent; de dt. a
dv., 20.30 h; ds., 18 i 21 h; dg., 18.30 h. teatrecondal.cat i promentrada.com

3EL MALDÀ

3CONDAL

A Casa Elizalde (València, 302), diumenge, 12.00 h. Els
músics de Bremen, per Xip Xap Teatre. Entrada, 3,50 euros. Al Sortidor-Poble-sec (plaça del Sortidor), diumenge,
12.00 h. Mr Màgic (il·lusionisme). A partir de 3 anys. Entrades, 2,40 euros.
http://lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

3SALA ATRIUM

Sala Pepe Rubianes. Rambla, 138.
Barcelona Guitar Trio & Dance, dc., 20.30 h. Orgasmos,
dj. a ds., 20.30 h; dg., 18.00 h. Toni Moog, dj. a ds., 22.30
h; dg., 20.00 h. Entrades a la venda a
www.grupbalana.com

Sala 2. Rambla, 138.
Els homes són de Mart i les dones de Venus. Dc. a dv.,
20.00 h; ds., 17.30 h i 20.00 h; dg., 17.30 h. David Guapo. Dv., 22.00 h; dg., 19.30 h. Dos. Ds., 22.00 h. Entrades
a la venda a www.grupbalana.com

CENTRES CÍVICS

3CINEMES TEXAS

DANSA

MÀGIA

Teatres
Sant Lluís, 64. T. 93 351 82 31. Autónomos, el musical.
Ds., a les 22 h. 20 €. Venda a almeriateatre.com i taquilla.

sofista. Deliciós espectacle visual i poètic, sense text. A
partir de 4 anys. Divendres 7, a les 18.00 h. L’ombra de
Pinotxo, per La Puntual. ¿I si Pinotxo no envellís? A partir
de 4 anys. Entrada, 8,10 euros nens-es i 9,10 adults.
www.lapuntual.info

(Joaquín Costa, 68, 93 343 53 23). Fins al 17 d'abril, Art,
de Yasmina Reza; dir., Miquel Gorriz, amb Pere Arquillué,
Francesc Orella i Lluís Villanueva; de dc. a dv., 20.30 h;
dj., també 18 h; ds., 18.30 i 21 h; dg., 18.30 h. teatregoya.cat i promentrada.com

(Villarroel, 87, 93 451 12 34). Fins al 16 d'abril, La mare,
de Florian Zeller, dir. Andrés Lima, amb Emma Vilarasau,
Pep Pla, Òscar Castellví i Ester Cort. De dt. a dj., 20.30
h; dv., 21 h; ds., 18.30 i 21 h; dg., 18.30 h. lavillarroel.cat
i promentrada.com.

3JOVE TEATRE REGINA

3MERCAT DE LES FLORS

Programació familiar: Cia. La Roda Produccions, Hansel i
Gretel, fins al 14 d'abril. Programació adults: Mal Martínez,

C. Lleida, 59. Tel. 93 426 18 75. www.mercatflors.cat.
El Conde de Torrefiel presenta Escenas para una conver-

P.29

sación... dins del cicle TRANSaccions, diumenge 2, a les
18 h. Preu: 16 €.
Venda anticipada de localitats: www.mercatflors.cat, taquilles Tiquet Rambles (La Rambla, 99 - 93 316 11 11),
taquilles del Mercat de les Flors, una hora abans de l'espectacle.

3NAU IVANOW

3a Mostra dels Cívics. 19/4: Hi duc de tot, al bolso. 21/4:
Cuando éramos Lemmings. 24/4: Exèrshit! 26/4: A Palo
Seco y La rebelión de las Nancys. A les 20.30 h. Venda
d'entrades: entradium.com. 1 h abans a taquilla. Hondures, 28. Tel. 93 340 74 68. nauivanow.com

3ROMEA

Hospital, 51. Alícia al país de les Meravelles, de Marta
Buchaca. 9 i 23 d'abril, a les 12 h. www.viuelteatre.com

3ROMEA
Hospital, 51. 933015504. Sócrates, juicio y muerte de un
ciudadano, de Mario Gas i Alberto Iglesias. Amb Josep
Maria Pou, Carles Canut, Amparo Pamplona, Pep Molina,
Borja Espinosa, Ramon Pujol i Guillem Motos. De dt. a
dv., 20 h; ds., 18 i 21 h; dg., 18 h. teatreromea.cat i promentrada.com

C. Neopàtria, 54. T. 933457930. De l'1 al 9 d'abril, En Jan
Totlifan, de l'Estaquirot Teatre. Premi Feten 2016 al Millor
Espectacle de Titelles. Consulteu www.sat-teatre.cat

3TANTARANTANA TEATRE

Les Flors, 22. Tel. 93 441 70 22. El Cicló: Fins al 2/4 La
Calòrica presenta Fairfly. Progr. Familiar: A partir de l'1/4,
Cia. Sebastià Vergés pres. La llegenda de Sant Jordi. Horaris i millor preu: www.tantarantana.com

3TEATRE AKADÈMIA

Yerma, de Federico García Lorca. De l'1/3 al 2/4. De dc.
a dv., a les 20.30 h, ds., a les 18 i 21 h; dg., a les 18 h.
Entrades: teatreakademia.cat. C. Buenos Aires, 47-49.
BCN. Tel. 934951447.

3TEATRE BORRÀS

Pl. Urquinaona, 9.
Goyo Jiménez, dg., 19.30 h. Vides privades. Dc. a dv.,
20.30 h; ds., 18.00 i 21.00 h; dg., 17.00 h. Entrades a la
venda a www.grupbalana.com

3TEATRE CAN RAJOLER

Plaça de la Vila, 1 - 08150 Parets del Vallès. Tel. 93 573
98 00.
El bon pare de David Plana amb Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, Georgina Latre i Jaume Madaula. Una comèdia ur-

avui sortim
2 Abril, 2017
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FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 72-73

O.J.D.: 75564

TARIFA: 47970 €

E.G.M.: 462000

ÁREA: 1692 CM² - 159%

SECCIÓN: AGENDA

bana i amable sobre la paternitat i l'educació.
Diumenge, 2 d'abril del 2017, a les 18.30 h. Preu: 21 €.
Venda d'entrades a www.ticketea.com i al mateix teatre
una hora bans de la representació. Més informació a
www.parets.cat
Temporada 2017 als teatres de Parets: regala't el Carnet
Amic. Abonament a tota la programació de Can Rajoler i
de la Sala Cooperativa de tot l'any 2017 per només 135 €
(5,40 € per espectacle). Informació i venda a Can Rajoler,
telèfon 93 573 98 00.

De dj. a dv., 20.30 h; ds., 18.30 i 21 h; dg., 18.30 h.
Venda taquilla i web teatre.

3TEATRE COLISEUM

3TEATRE LLIURE MONTJUÏC

Gran Via de les Corts Catalanes, 595.
La Cubana, Gente bien, el musical. Dc. a dj., 21.00 h.; dv.
i ds., 18.00 h i 21.30 h; dg., 18.30 h. Entrades a la venda
a www.grupbalana.com

3TEATRE DEL RAVAL

St. Antoni Abat, 12. 93 443 39 99. El miracle d'Anne Sullivan. Dj. i dv., 20 h; ds., 19 h, i dg., 18 h. Infantil: Màgia
Júnior, dg., 12 h. Ticketea.com i 902 04 42 26.

3TEATRE LLIURE GRÀCIA

Tel. 93 228 97 47. Montseny, 47. Metro (Fontana L3). Dale recuerdos XXX (je pense à vous), creació i direcció, Didier Ruiz, Cia. La Compagnie des Hommes. Del 31/03 al
2/04. Informació i venda d'entrades a www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla, 99) i
al 902 106 369.

Tel. 93 228 97 47. Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pl. Margarida Xirgu, 1. Metro (Poble Sec L-3, Espanya L-3 i L-1).
L'ànec salvatge, de H. Ibsen, dir. Julio Manrique. Fins al
9/04. Sobretítols en castellà i anglès cada dissabte. Masacre, creació i direcció, Alberto San Juan, Cia. Teatro
del Barrio. Del 19/03 al 9/04. Informació i venda d'entrades a www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket
Rambla (Rambla 99) i al 902 106 369.

Preu des de 30 €. Entrades a teatrevictoria.com, ticketmaster.com i taquilla

3TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

Exposicions

Plaça Victòria dels Àngels, 1. Túnels de Vallvidrera, sortida
11. C-58 i AP-7. FGC. Conillet, entrades exhaurides, divendres 7 d'abril, 21 h. Lucrecia, Una bruixa a Barcelona,
diumenge 9 d'abril, 18 h. Informació i venda al 93 589 12
68. www.tsantcugat.cat

3FUNDACIÓN MAPFRE

3TEATRE TÍVOLI

C/ Casp, 8. El amor sigue en el aire... Dv., 20.30 h; ds.,
18.00 i 21.00 h; dg., 18.00 h.

Infantils

3VERSUS TEATRE

3SAT! TEATRE

Castillejos, 179. M. Glòries i Monumental. Bus
7/H12/62/B21/N2/N3. 93 232 31 84. Quatre minuts 12
segons, de James Fritz. Dir. Pep Duran. Amb Jordi Cadellans, Sílvia Sabaté, Carles Pulido, Judith Aguilar. De dj.
a ds., 20 h; dg., 18 h. Dansa imaginària per a tota la família: Happy boom! The impact of. Ds., 17 h; dg., 12 h.
Venda taquilla i web teatre.
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Carrer Diputació, 250, Barcelona.
Peter Hujar.
Dl., 14-20 h; dt. a ds., 10-20 h; dg., 11-19 h.
www.fundacionmapfre.org

De l'1 al 9 d'abril, titelles amb En Jan Totlifan, de l'Estaquirot Teatre. Consulteu www.sat-teatre.cat

3TANTARANTANA TEATRE

Les Flors, 22. Tel. 93 441 70 22. Cia. Sebastià Vergés
presenta La llegenda de Sant Jordi. Ds., 18 h; dg., 12 h.

ge, 10-20 h. Exposició de la col·lecció del Museu: Drassanes i galeres, 7 vaixells, 7 històries. Exposicions temporals: Miraestels, A la vora de la mar, Carrilho da Graça:
Lisboa, Trasmediterránea i Objectes insòlits.

Música
3CARILLÓ DEL PALAU DE LA GENERALITAT
Concert: Diumenge, 2 d'abril, 12 h.
Programa: Títols operístics.

3PALAU DE LA MÚSICA

Kantikipugui al Palau. Dg., 2 d'abril, 12.00 h. Concerts
familiars al Palau. Per a infants a partir 6 anys. Preu: 11 €.
Taquilles Palau: 902442882 / www.palaumusica.cat

3PALAU DE LA MÚSICA

Banda Municipal de Barcelona. Dl., 3 d'abril, 19.00 h.
Salvador Brotons, director. Preus: 12 i 15 €. Taquilles Palau: 902442882 / www.palaumusica.cat

3VERSUS TEATRE

Castillejos, 179. <M> Glòries i Monumental. Bus 7/h12/62/B21/N2/N3. 932323184. Dansa imaginària per la
família. Happy Boom! The impact of. Ds., 17 h; dg., 12 h.

3TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Pl. de les Arts, 1.
Sala Gran: La senyora Florentina i el seu amor Homer, de
Mercè Rodoreda. Dc., 11 h; dj. i dv., 20 h; ds., 17 h; dg.,
18 h. Sala Tallers: Zaquizamí (familiar) de Cia. Roberto G.
Alonso. Ds., 17 h; dg., 18 h. "Magatzem": Cosas que se
olvidan fácilmente, de Xavier Bobés. Dc. a dg., 17 h i 20
h. Venda entrades: www.tnc.cat i taquilles (933065720).

Museus

3TEATRE POLIORAMA
3TEATRE EL REI DE LA MÀGIA

Peresonal, de Pere Rafart. Dj., 21 h. Llámalo magia, de
Mag Ramó. Dv., ds., 21 h. En directe, de Mag Stigman.
Ds., 12 h. Pur, de Cia. Màgica Stromboli. Ds., 18 h, i dg.,
12 i 18 h. Tel. 933187192.

3TEATRE GAUDÍ BARCELONA
Sant Antoni Maria Claret, 120 <M>, L2, L5, L4. Bus
H8/20/45/47/V21/19/N4/N0/N1. Tel. 936035161. Prorroguem canvi horari Amics íntims, d'E. Blanchet. Dir. Ò.
Molina amb R. Cadafalch, M. Clausó, P. Ferrer i F. Lahoz.

La Rambla, 115. Programació familiar: Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? Dir., Paco Mir. Diumenges
d'abril, a les 12.30 h. www.viuelteatre.com

3TEATRE POLIORAMA

Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115. Sergi López presenta
Non Solum. Dc., dj. i dv., 21 h; ds., 20 h; dg., 18 h. Preu,
des de 21 €. Entrades a teatrepoliorama.com i taquilla.

3TEATRE VICTÒRIA
Tel. 93 324 97 42. Av. Paral·lel, 67-69. 9 d'abril, última
funció, improrrogable. Dagoll Dagom presenta Scaramouche. Dj. i dv., 20.30 h; ds., 17.30 i 21.30 h; dg., 18 h.

3CCCB

Activitats
3CLUB CULTURAL - CENTRE EUROPEO

Excursions culturals. Sortides d'art i història. Visites a museus. Rutes de natura. Senderisme. Viatges per Europa.
Av. Diagonal, 441. Tel. 687 560502 - 93 430 99 79.
www.CentroEuropeo.es / www.CentreEuropeu.cat
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Montalegre, 5. BCN. www.cccb.org. T. 933.064.100.
Horari: 11-20 h. Exposició: Fenomen fotollibre. Entrada 6
€. Combinada, 8 €.

3FUNDACIÓ FRAN DAUREL

Col·lecció d'Art Contemporani. Poble Espanyol. Tel. 93
423 41 72. De dilluns a diumenge, de 10 a 19 h.

3MUSEU MARÍTIM I DRASSANES REIALS
Entrada per la plaça del Portal de la Pau <M> Drassanes.
Tel. 93 342 99 20. www.mmb.cat. De dilluns a diumen-

Sales de festes
3BAGDAD - PORNO - XOU

Paral·lel cantonada Nou de la Rambla. Tel. 93 442 07 77.
Cada nit xou de 23 h a 05 h, amb 25 artistes.
"L'espectacle núm. 1 d'Europa". Comiats i grups per a sopar + xou. Consulteu tel. 93 442 07 77.
www.bagdad.com
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clamar Luis Enrique.

«Les plantilles guanyen títols»
Potser el triomf sobre el Granada li
ha servit com a banc de proves per
pal·liar la baixa de Rafinha, l’afectació del menisc del qual posa en pe3 Abril,
2017 a jugar aquesta
rill que
pugui tornar

que decideixin els metges. De moment,
no hiEspaña
ha més dades, però són
PAÍS:
males notícies. Per això, Luis Enrique proclama
acabarà necessiPÁGINAS:que
42-43
tant tots els jugadors. «Són les plan6498 € els títols», va
tillesTARIFA:
les que guanyen
precisar
el tècnic,
feliç -que
el Barça
ÁREA:
351 CM²
33%
sabés guanyar sense Messi. «A Leo
sempre se’l troba a faltar, fins i tot

tècnic deL barceLona

FRECUENCIA: Diario

«Els números
de
O.J.D.: 79409
Neymar
són els
E.G.M.: 462000
d’unaSECCIÓN:
bèstia.DEPORTES
La va
encertar venint aquí»

ver disfrutat des de casa i així deu
haver descansat», va dir Rakitic, recordant que la plantilla «està a mort
amb Gerard Piqué, el jugador que
més viu els colors del club. Som aquí
per al que necessiti».
Però ningú podia treure’s del cap
la lesió de Rafinha, que ja va patir
una greu lesió al mateix genoll (el

Jaume Llauradó mor als 73 anys
Va ser candidat a les eleccions del Barça el 2003 i vicepresident del club amb Gaspart
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Jaume Llauradó va morir ahir, diumenge, als 73 anys en un centre hospitalari de Barcelona. Fundador del
Fòrum Samitier, va ser candidat a
la presidència del Barça en les eleccions del 2003 i vicepresident del
club en l’etapa en què Joan Gaspart
va estar al capdavant de l’entitat.
Llauradó havia superat un càncer.
Nascut a la capital catalana, el 25 de
febrer de 1944, va ser membre del
ple de la Cambra de Comerç, Indús-

tria i Navegació de Barcelona.
Així mateix, va publicar llibres
relacionats amb el Barça i va ser
fundador de la plataforma pro seleccions catalanes. També va ser tresorer i vocal de la junta d’antics jugadors blaugrana. Llauradó també
era un dels principals organitzadors del partit benèfic de la marató
televisiva de TV3. Així mateix, havia
estudiat a l’Escola Tècnica Universitària d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i també tenia un Màster
en Assessoria Fiscal i Dret Tributa-

ri. Era patró de la Fundació d’Antics jugadors del Barça i també de la
Fundació Orfeó Català del Palau de
la Música Catalana.
Jordi Mestre, vicepresident esportiu del Barça, va expressar a Granada, després de la victòria blaugrana, el condol per la mort de Llauradó. El directiu va assegurar que
l’antic vicepresident havia fet molt
pel club, sobretot des del seu càrrec
com a president del Fòrum Samitier. «Ha sigut una notícia molt trista
que ens ha sacsejat mentre ens tro-
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bàvem aquí a Granada», va indicar
Mestre.
Llauradó també va col·laborar
amb diversos mitjans informatius
on va publicar articles donant generalment la seva opinió sobre el club
que va moure sempre la seva passió
esportiva.
En les eleccions del 2003, en què
va vèncer Joan Laporta, Llauradó va
competir també al costat de quatre
candidats més: Lluís Bassat, Jordi
Majó, Josep Martínez-Rovira i Josep
Maria Minguella. H
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tat animar...»,
va afegir Rakitic, conPAÍS: España
firmant el que ja havia avançat Luis
PÁGINAS: 42-43
Enrique, que el perdria per «diverTARIFA: 6498 €
ses setmanes».
CM² - que
33% estarà 21
SenseÁREA:
Arda351
Turan,
dies de baixa com a mínim, i sense

Té només 25 anys. «Els números
de Neymar són els d’una bèstia
O.J.D.: 79409
com a futbolista. La va encertar
E.G.M.: 462000
venint al Barça. Espero que marSECCIÓN:
qui 900 DEPORTES
gols més», va assegurar
Luis Enrique. H
FRECUENCIA: Diario

JOAN CORTADELLAS

sar a la primera
certar Suárez. Ju
meitat, i en el p
del Granada, v
demna el conju
Tenia el partit
part, però no va
de la seva impot
xò, va patir més

3

33 Jaume Llauradó, durant la campanya a les eleccions del 2003.
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El ‘nou
despré

Messi devia esta
seva el partit d
què el seu amic
deixar tirat. Ni
el valor de tenir
un vell nou. Vel
lejadors amb a
contundent p
partits. Hi ha d
pensen en el go
vi, viu per al joc
partit, no nomé
gol quan més e
ça, cansat com
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FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 35503

TARIFA: 8554 €

E.G.M.: 466000

ÁREA: 782 CM² - 94%

SECCIÓN: BARÇA

3 Abril, 2017

P.33

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 33

O.J.D.: 20657

TARIFA: 3442 €

E.G.M.: 90000

ÁREA: 305 CM² - 27%

SECCIÓN: DEPORTES

3 Abril, 2017

Fallece Jaume Llaurad6,
exvicepresidente del Bar(
Fundador
del F6rumSamitier, el empresariofue tambi~n
el promotor de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes
ELPAiS, Barcelona
JaumeLlaurad6 falleci6 ayer a
los 73 afios en un centro hospitalario de Barcelona.Vicepresidente del FCBarcelonaen la directiva de Joan Gaspart, entre los
afios 2000y 2001, particip6 en
diferentes procesoselectorales y
rue precandidato alas elecciones
del afio 2003. Patr6nde la Fundaci6n de Antiguos Jugadores del
FCBarcelona y de la Fundaci6n
Orfe6Catalhdel Palaude la Mflsica, el empresarioLlaurad6se distingui6 por su militancia activa
en el barcelonismo,expresadasobre todo en el F6rumSamitier,

un centro de debate sobre el Barca y el ffitbol por el que pasaron
diferentes t6cnicos y personalidades --especialmente Johan Cruyff y Eric Abidal--, activo desde
abril de 1990.
Llaurad6 tambi~n fue uno de
los principales organizadoresdel
partido anual ben6fico con motivo de La Marat6de TV-3y, sobre
todo, promovi6el reconocimiento de las selecciones deportivas
catalanas a partir de un informe
elaborado por el abogadobelga
Dupont.Asi, era el presidente de
la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, cuando se
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consigui6el apoyode 521.000firmas, y fue tambi6npresidente de
la Fundaci6ndel FC Barcelona.
Nacido el 25 de febrero de
1944, estudiante de la Escuela
T6cnicaUniversitaria de Aparejadotes y Arquitectura T6cnica,asi
comoasesor fiscal y de Derecho
Tributario, Llauradoescribi6 diferentes articulos sobre el Barqa,
libros comoEl Bar,a, de un club
de un pals y, por otra parte, rue
mfiximoaccionista del Lleida.
"Triste pot la muertede Jaume Llaurad6, que siempre tuvo
al Bargacomoun referente de su
vida. Nos sumamosal dolor de

Jaume
Llaurad6.
/ EFE
su familia", public6 en su cuenta
de Twitter el presidente azulgrana Josep Maria Bartomeu. Tambi6n el vicepresidente deportivo
azulgrana Jordi Mestre se sum6
al duelo comojefe de la expedici6n azulgrana en Granada.

grans a còpia d’intimidar-los. Però
poquescosesenuncampdefutbol,
per no dir cap, espantenel 9 barcelonista. Ell posa la por al marcador,
ja que no defuig el cos a cos, sinó
que el busca i en treu profit. Posa el
tren inferior, es gira i va rotant
sobre el seu eix per fer un tango.
Així ho va viure Lombán, com si li
estiguessin cantant aquell clàssic
de Sergio
Dalma.2017
Però, quan se’n
3 Abril,

i David Villa al seu temps,
PAÍS: España
Alcácer va quedar
escorat
a la banda iPÁGINAS:
va marcar 50
TARIFA: 8820 €
ÁREA: 340 CM²

Mor Jaume Llauradó,
vicepresident blaugrana i
impulsor del Fòrum Samitier
BARCELONA Redacció

El polifacètic barcelonista Jaume
Llauradó Gràcia va morir ahir a
Barcelona als 73 anys. Nascut el
25 de febrer del 1944, l’industrial
Llauradó va participar en nombroses iniciatives de promoció
barcelonista i va arribar a ser vicepresident en la directiva de Joan Gaspart (2000) i candidat a la
presidència el 2003, quan es va
imposar Joan Laporta. La seva
candidatura va ser la menys votada en unes eleccions molt competides, amb sis aspirants que van
superar el tall de les firmes.

Barcelonista de sòlides conviccions, Llauradó ja va estar lligat a altres candidatures anteriorment, el 1978 amb Víctor Sagi i
el 1989 amb Sixte Cambra.
Entre les nombroses iniciatives
que va liderar destaca la creació
del Fòrum Samitier, una plataforma de divulgació i debat barcelonista que va tenir gran activitat a
partir del 1990, convertida en un
fòrum crític a la presidència de
Josep Lluís Núñez però sempre
amb un to constructiu i de promoció del barcelonisme més plural. El primer acte públic, el 4
d’octubre del 1990 al Col·legi de

davanter del Celta Iago Aspas. El
selecció, es va fer la cinseu gol número 22 al campionat
quena lesió de la tem(Messi en suma 25) no va ser fútil.
porada. ElDiario
polivalent juFRECUENCIA:
Quan va tornar a la pista de ball i
gador es va fer mal al mela cosa es va complicar (empat
del
nisc intern del genoll dret
O.J.D.:
120418
Granada), l’uruguaià va haver de
i avui se li faran més proves
tornar a mostrar els seus dots
de
per saber l’abast exacte
E.G.M.:
586000
ballarí enganxifós per esquivar
de la lesió. El Barcelona
Altambé
té lesionats Arda
-Lombán,
30% cop inclòs, i habilitar
SECCIÓN:
DEPORTES
cácer. El seu company va agrair el
Turan i Aleix Vidal.
favor i no va perdonar. Escorat a la

circumstàncies el requereixen. El
seu golet va ser el quart que marca
amb la samarreta blaugrana i el
primer que fa lluny del Camp Nou.
No és mai tard, i, pensant que
haurà de jugar la final de Copa, és
bo que Alcácer agafi confiança. El
Barça necessita els seus jugadors
de sèrie B per continuar aspirant
a tot, perquè els de primera classe
no li fallaran.

Metges de Barcelona, es va
centrar en “Samitier i els mites
del Barça” i hi van participar els
exjugadors Kubala, Cruyff, Neeskens i Rexach; la presentació la va
fer el periodista Manuel Ibáñez
Escofet.
Llauradó també va col·laborar
directament amb la junta de
l’agrupació d’exjugadors del club,
va ser patró de la Fundació del FC
Barcelona, promotor del saló temàtic Planet Futbol, candidat a la
presidència de la Federació Catalana de Futbol, impulsor d’una interessant col·lecció de llibres de
temàtica blaugrana des d’una
perspectiva històrica (Parlem del
Barça, Decàleg del culé, Onze del
Barça) i un decidit defensor de la
Plataforma pro Seleccions Catalanes. També va ser autor de
diversos llibres, com D’un club
d’un país; Seleccions esportives, un
dret de Catalunya; El tancament
de l’Orfeó Català i el FC Barcelona
sota la dictadura de Primo de

Rivera, i Senyora, no fotem!
Llauradó va cursar estudis a
l’Escola Tècnica Universitària
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, tenia un màster en Assessoria Fiscal i Dret Tributari, era
president d’honor i fundador de
l’Associació Catalana de la Pedra
Natural i patró de la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana.
Un altre aspecte on va abocar
tota la seva incessant activitat organitzativa va ser en el partit de
futbol de La Marató de TV3, iniciativa benèfica per recaptar fons
dedicats a la investigació de diferents malalties.
Llauradó va ser membre del ple
de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona,
conseller de Turisme Barcelona,
president de la comissió d’esports de la Cambra de Comerç,
conseller de gestió i promoció aeroportuària, a més de presidir el
CD Hispano Francès.
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Jaume Llauradó
PROMOTOR INCANSABLE

Va ser un ferm col·laborador
de la Plataforma pro
Seleccions i del partit de
futbol de La Marató de TV3

El Economista Catalunya

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 13847

TARIFA: 7818 €

E.G.M.: 60000

ÁREA: 605 CM² - 59%

SECCIÓN: CATALUNYA
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Seatcierra
el mejor
aSo
desuhistoria
El segmentoSUV,
con el nuevoAteca,
ha Ilevado a Seata
su cota m&salta de
resultadosconun
beneficioneto de
232 millones, que
sum~ndole
atipicos
por la ventade una
filial alcanza
los 903
millones. EsteaSo
lanzar&el Aronay
en 2018fabricar~
un nuevo SUVde
mayortamaSo.

Covestro
nocerrar~ Banco
Sabadell,
suplanta
de
premiada
porla
Tarragona
esteaSo operaci6n
enMiami
Doblealegdaen Tarragona.
Ni Covestroni Ercroscerrar~n
lineas de producci6nen
Cataluda,al menosdurantelos
prSximostres aSos.Las dos
firmas quimicashan renovado
el acuerdoque mantenian
hasta2020,y que expirabael
prSximo30 de noviembre.Asi,
la quefuerafilial deBayer
seguir~ comprando
cloro a la
cotizadacatalana.Por Io que
m~sde 120 familias no
quedar&nafectadasde este
cierre queestabaprevisto.

En2017,los titulos de Sabadell
se anotancerca de un 30 por
ciento. Parte de este ascenso
Io hanIogradotras la ventadel
negociode bancaminorista
confuertes plusvalias. La
operaci6nha impulsadoel
precioobjetivoy las
estimaciones
de benefiicio.

Millety
M0ntull
daSan
al Palau

Elexconseller
Alavedra
cobraba
el
4%porintermediar
JxSipresiona
a
la oposici6n
por
plantarles
cara
JxSi amenaz5
a los demos
partidos conimponerles
sanciones
por no participar en
las ponencias
conjuntasparala
reformadel reglamento
del
Parlamentes inconcebible.La
oposiciSnsabiabien los
objetivos deesta reforma,y
est& en su legitimo derechode
noser participe.
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Maci&Alavedra,ex consellerde
Economia
de la Generalitat con
Pujol reconoci6habercobrado
comisionesde 3,24 millones de
euros-el 4 por cientodel precio
final- por intermediarenla venta
de terrenos en Badalona
y Sant
Andreude Llavaneres, cuyo
desarrollourbanistico
controlaban
graciasa la
influencia de Luis AndrOs
Garcia,Luigi, exdiputado
autonSmicodel PSC.Tambien
asumi5queutilizaba su cartera
de contactosconseguida
durantesu carrerapol[tica.

Lainstituci0n
cultural ha hecho
una nueva
reinmersiSnen el
CasoPalautras casi
una d~cadadesde
que se destap6su
expolio.Millet y
Montullhan vuelto a
recordar
la triste
Iosa, que quedar~
para siempreen la
historia de una
instituciSncultural
detal relevancia.

tro Monchi, que
e fue el mismo

cualquiera de nosotros en su trabajo. Con el
España
Sevilla en Segunda,PAÍS:
quedaron
apeados en la
Copa ante el Isla Cristina, en el Sánchez PiPÁGINAS: 40
zjuán, en una eliminatoria
que estaba casi
ganada, pero vieronTARIFA:
a Monchi
adelantado
y
23414
€
le colaron una vaselina. Esa tarde salió del
520 del
CM²utillero,
- 46% y
estadio oculto en laÁREA:
furgoneta

años después se reinventó. La suplencia le
FRECUENCIA:
Diario
enseñó a ver
el fútbol desde
otra perspectiva,
observando a sus entrenadores. Con Bilardo
O.J.D.: 137885
aprendió que
hay que proveerse de un método y atarseE.G.M.:
a él. El técnico
era particularmen1217000
te metódico. No dejaba nada al azar. Lo conSECCIÓN:
DEPORTES
trolaba todo.
El método
era el método, y no

una plantilla nueva que costase
Entonces ideó el método para det
dores a punto de despuntar, que c
bajo precio, triunfaban en el Sevi
ban por otros equipos, que pagaba
un dineral. Era desde luego otro M
sin embargo siempre fue el mism
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el que apaga la luz Óscar Sanz

la agenda
LUNES 3

FÚTBOL
Liga Santander
Celta-Las Palmas (20.4

MARTES 4

FÚTBOL
Liga Santander
Athletic-Espanyol (19.30
Betis-Villarreal (21.30, G
Atlético-Real Sociedad (

MIÉRCOLES 5

FÚTBOL
Liga Santander
Barcelona-Sevilla (19.30
Deportivo-Granada (20.
Sporting-Málaga (20.30
Alavés-Osasuna (20.30,
Leganés-Real Madrid (2

Pentland,
ipo!

DRO ZUAZUA, Madrid
sabiduría de las grabol que, cuando nos
a un entrenador cor”, lo hacemos en
de Frederick Pentn, además de futboacional con Inglateccionador de Fran, entrenó en España
de Santander, Athleao —con el que ganó
cinco Copas—, Real
lético de Madrid y
Getxo.
d, que solía vestir
go tres cuartos, cormbín, es una de las
icónicas de los inialompié en España.
emás, una historia
s allá de la trayectova, pero que enlaza
stuvo prisionero en
de concentración de
durante la Primera
undial. Allí organizó
de fútbol en la que
on más de 400 come cautiverio.
prisionero de Ruhledice), el periodista
reconstruye la tral técnico inglés, con
al atención a la evosupuso su llegada
hletic de Bilbao. Un
mático y educado.
un innovador, que
nueva forma de lannalti: el jugador se
re el portero y el baen sentido contraortería, se giraba y
so sí, los goles eran
es como los fallos.

El palco del Camp Nou, poco antes del inicio del partido de la Champions ante el PSG. / GTRESONLINE

Piqué, los palcos y los valores
El martes la selección española disputó un amistoso
ante Francia. Era un partido de fuste, entre dos conjuntos de primer nivel. Ganó España y un chaval,
Deulofeu, tuvo una actuación capital. Hacia él se
dirigieron los focos tras el choque, protagonista como fue al provocar un penalti y marcar el segundo
gol. Se detuvo ante la legión de periodistas que le
esperaban, recibió los parabienes de rigor y contó
sus sensaciones. Era su día, su gran día, el que llevaba esperando durante años de anonimato no deseado. De repente apareció en escena Piqué. Y a alguien
se le ocurrió preguntarle por el Madrid aunque no
viniera a cuento. Y subió el pan mientras Deulofeu,
apartado de los focos, ponía rumbo al autobús.
Es bien sabido lo que dijo el defensa-portavoz
del FC Barcelona. Que aprecia mucho, muchísimo,
a los jugadores del Madrid pero que no le gustan los
valores que transmite el club, ni las personalidades
que hay en el palco, ni cómo mueven desde allí los
hilos del país. Nada tiene este opinador que declarar respecto a lo que ocurre en el palco del Bernabéu, las añagazas que por allí puedan tener lugar, si
no es en presencia de su abogado. Sin embargo,
sorprende que nadie informe a Piqué de lo que
ocurre en su casa. Hagámoslo recordando lo que
declaraba hace años Felix Millet, saqueador confeso del Palau de la Música, que hoy está cantando
todo a pulmón ante el juez, detallando las comisiones que recibía el partido que por entonces gobernaba en Cataluña: “Hay unas 400 personas que nos
encontramos en todas partes. Hay un núcleo familiar, una misma empresa, que coincidimos en muchas cosas”. Esos 400 patriarcas de aquella Cataluña, según explicaba Millet en L’Oasi Catalá, coincidían en sitios como el propio Palau, el Liceo o,
¿adivinan?, el palco del Camp Nou. Y como cuesta
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imaginar que en tan nobles lugares se limitaran a
hablar de lo loco que está el tiempo, pues habrá que
deducir que en la zona más noble del Camp Nou
también se movían (y se mueven) los hilos. En fin,
que Piqué no ha descubierto nada que no supiéramos, convertidos algunos de nuestros más lujosos
palcos en un remedo de las cacerías que Berlanga
nos contó en La Escopeta Nacional.

Pero habló también de valores Piqué. No le

gustan los que transmite el Madrid y es obvio que sí
los del Barça. Uno escucha hablar de los valores del
Barça y se le vienen a la cabeza Kubala, Cruyff, Guardiola, La Masia, una manera de entender el fútbol. Y
Xavi e Iniesta. Y quiere uno espantar la tentación de
que lo que le venga a la cabeza sean, pongamos,
Bartomeu o Rosell, es decir, el Barça condenado por
la justicia porque así lo han querido estos señores,
supuestos autores, según el juez, de varios delitos de
estafa y corrupción en el fichaje de Neymar. No, no
quiere uno pensar que los valores del Barça tengan
que ver con tamaño empocilgamiento.
Equivocado o no, Piqué ha dicho lo que piensa.
Nada que oponer. Más grave es que por esa senda se
haya deslizado también Jordi Cardoner, a la sazón
vicepresidente del Barça, que se supone habla en
nombre de la institución. “La verdad no tiene que
abrir conflictos. Piqué no ha dicho ninguna mentira”, asegura Cardoner. Es este un individuo que hace
apenas un año declaraba: “Con Franco había un
equipo favorecido que ganaba las Copas de Europa”.
Uno está convencido de que cuando Piqué se siente
en el lugar de honor que le corresponde en el palco
del Camp Nou erradicará ese tono ignorante, gemebundo, plañidero, llorón y quejica, tan alejado de los
valores del Barça que con tanto ahínco defiende.

BALONCESTO
Eurocopa (Final)
Valencia Basket-Unicaja

JUEVES 6

FÚTBOL
Liga Santander
Eibar-Las Palmas (19.30
Valencia-Celta (21.30, b

VIERNES 7

FÚTBOL
Liga Santander
Villarreal-Athletic (20.45
TENIS
Copa Davis (hasta el do
Serbia-España (15.00, T

SÁBADO 8

FÚTBOL
Liga Santander
Espanyol-Alavés (13.00
Real Madrid-Atlético (16
Sevilla-Deportivo (18.30
Málaga-Barcelona (20.4

DOMINGO 9

FÚTBOL
Liga Santander
Granada-Valencia (12.00
Celta-Eibar (16.15, beIN
Osasuna-Leganés (18.30
Las Palmas-Betis (20.4
AUTOMOVILISMO
Gran Premio de China (
MOTOCICLISMO
Gran Premio de Argent
Moto3 (18.00). Moto2 (
MotoGP (21.00). M+ Mo
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Marta Pich i Planas
Fotoperiodista que s’ha fet un nom en el món musical hispànic. Fa molta vida a la carretera per fotografiar aquells que ella diu que són la seva
gent, músics amb qui comparteix un munt d’hores de concerts i de viatges. Les seves fotografies esdevenen incòniques per als seguidors i fixen la
imatge que aquests tenen dels seus ídols. Les imatges captades per Marta Pich ja il·lustren una trentena de discos i algun llibre

«Fes de la teva devoció la teva professió i no
treballaràs mai. A mi m’encanta viure així»
SALVADOR REDÓ/MANRESA

Volia fer periodisme però no va
perseverar en la idea tot i que va
participar en el primer curset de
la matèria per a joves que va fer
Regió. Durant alguns anys va ser
la cara amable d’aquest diari a la
recepció en el torn de tarda. Marta
Pich va néixer el . De Sant
Amanç de Viladés, masia de Rajadell mil·lenària amb restes romàniques i un jaciment romà a tocar
de casa en la masoveria que regenten els seus pares. Explica que
en això de la fotografia va començar tard, l’any  a l’Institut
d’Estudis Fotogràfics. Els seus inicis són similars als de molta altra
gent que es dedica al periodisme
escrit o gràfic: les col·laboracions
a tant la peça. La música i la fotografia van de bracet en Marta
Pich, la primera sense la segona
no existirien en el seu bagatge vital. I com que una cosa du a l’altra,
amb la irrupció de les noves tecnologies i amb el record d’aquella
primera càmera analògica de rodet, ha convertit el seu mòbil en
l’eina de difussió de l’obra i vida
del seu grup de capçalera, Los Secretos; les xifres l’avalen: .
seguidors a Facebook, més de
. a Instagram i més de
. a Twitter.
PA vostè la recordo amb ganes
d’aprendre des que va veure que
amb una càmera a les mans i
unes quantes coses sabudes podia complementar la feina d’escriure les cròniques que li encarregaven.
REl contacte amb els companys
de professió, quan us vaig conèixer a vosaltres, va ser el detonant
de tot plegat. El contacte amb la
secció de Fotografia, que era la
secció més guai, diferent, sempre
ho ha estat no? En general, els fotògrafs som els rarets. Això va despertar en mi que em comprés la
càmera, que volgués aprendre
perquè començava de zero. Vaig
tenir la sort d’estudiar i alhora de
col·laborar al diari, un avantatge
respecte als altres companys de
classe. Recordo que a segon fèiem

INSEPARABLES

 OBJECTE El mòbil és l’altra
eina, a banda de l’equip fotogràfic, que l’acompanya. Des
del dispositiu administra les
pàgines de Los Secretos a Instagram, Facebook i Twitter i
està connectada amb el món.

reportatge, que ja era allò que feia,
fotoperiodisme, per als altres
alumnes sortir al carrer els semblava molt complicat, fer un concert, un acte... i per a mi era el més
normal, era el dia dia del diari.
PJa havia vençut aquesta barrera mental del que diran.
RVaig perdre la vergonya... de fet
no l’he perduda mai perquè en realitat la càmera és un mur que et
fa més fort, si no fos així el fotògraf
no aniria pas davant la manifestació.
PDe seguida es va espavilar per
sortir de l’estricta geografia del
diari i fer cap a una cosa que ja
duia a sobre des de feia molt
temps, des de la primera adolescència, que és la música i el món
que l’envolta.
RLa música és a l’inici de tot, és
la meva prioritat. Sempre dic que
la fotografia ha estat el meu canal
per arribar a la música, que ha estat sempre el meu tot. Me’n vaig
adonar en un concert a Madrid.
Jo treballava aleshores de recepcionista a Regió amb un horari
que s’havia de complir; un torn
que s’havia de fer. Hi havia un
concert al qual volia anar que era

el de Los Secretos, el grup que havia descobert, això era el ,
tard també; sempre vaig tard però
acabo arribant. I era un dilluns de
desembre, vaig demanar festa, i hi
vaig poder anar. Recordo l’aventura, no hi havia AVE, vas al teatre
Lope de Vega amb la teva càmera
analògica i fas unes fotos i quedes
fascinada amb tot el que suposa
aquest món, tant que la setmana
següent hi vaig tornar. I allà va començar tot. I ja em tens amb les
còpies de color de les fotos que
havia fet la setmana anterior;
«hola, aquí estic un altre cop, si us
plau, si em deixeu avui fer tot el
concert, no només les tres primeres cançons, em comprometo a
passar-vos material». Al tercer
concert ja vaig anar a Menorca. És
una història de formigueta, de
perseverança, perquè em motivava tant que feia mans i mànigues.
Sense jo saber-ho, allà estava començant la meva carrera. Estava
fascinada per tot, tot era gran. No
en tenia consciència. També vaig
tenir la sort de topar amb unes
persones que m’ho van posar fàcil. Sempre dic que si hagués topat
amb algú que m’hagués posat traves, potser no estaria aquí. Això
que he explicat és l’origen de tot
plegat i el grup al qual dec que
avui estigui fent tot això.
PPerò els inicis de debò en
l’univers de la música no són
aquests, els inicis, inicis són...
REls inicis són Sau.
PI els inicis de la seva activitat
emprenedora també.
RTinc ben fresc el record del dia
que vaig decidir que jo havia de fer
alguna cosa per a aquesta gent
que m’aportava tant amb les seves
cançons, era com una necessitat
vital que encara mantinc; en la
meva vida sempre he funcionat
així. Recordo que era un dia a l’hora del pati, jo estava a l’institut i
se’m va encendre la bombeta.
Vaig buscar el casset, la discogràfica, i vaig trucar. I els vaig dir que
això, que jo volia fer alguna cosa
per a aquesta banda. Em van derivar a l’oficina de representació i
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ELS 4 CANTONS

Tothom té el que es mereix?
No.
Millor qualitat, pitjor defecte?
La millor qualitat, la perseverança, el pitjor defecte, l’autoexigència, tot i que també
pot ser una qualitat.
Quina part del seu cos li
agrada menys?
No tinc complexos.
Quants diners són un bon
sou?
Ui, si ho sabés, t’ho diria. A mi
també m’agradaria saber-ho.
Quin llibre li hauria agradat escriure?
El Petit Príncep.
Una obra d’art?
El Palau de la Música Catalana.
En què es considera experta?
Diuen que a captar emocions i
a captar l’ànima. Estaria mala-

ment que ho digués jo, però
m’ho diuen.
Déu existeix?
No ho sé.
Què s’hauria d’inventar?
El do de la ubiqüitat.
Quin personatge històric o
de ﬁcció convidaria a sopar?
L’Amélie, interpretada per Audrey Tautou i dirigida per JeanPierre Jeunet.
Un mite eròtic?
Sóc molt intensa, però no sóc
mitòmana.
Acabi la frase: la vida és...
Un regal.
La gent, de natural, és
bona, dolenta o regular?
Hi ha de tot i condicionada per
l’entorn.
Tres ingredients d’un paradís.
Salut, música i il·lusió
Un lema per a la seva vida?
Menys és més.
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Marta Pich fotografiada als magatzems del Kursaal de Manresa, les bambolines són part de la seva geografia de treball. SALVADOR REDÓ

La càmera és un
Sempre dic que la
Emocionalment,
Per a mi,
mur que et fa més
fotografia ha estat
sí, la mort de
l’important és
fort, si no fos així el
el meu canal per arribar Carles Sabater, de Sau,
tenir un vincle
fotògraf no aniria pas
a la música, que ha
va ser una patacada; em emocional amb els
davant la manifestació» estat el meu tot»
vaig fer gran de cop»
artistes que fotografio»
casualment en aquell moment estaven començant a gestar el que
seria el primer club de Sau; estàvem en el moment d’efervescència del rock català i els vaig anar
com anell al dit. Hi ha dies a la
meva vida que són transcendentals per coses molt petites com
això, fas una trucada i diuen que
sí. Vaig anar a Barcelona amb
quinze anys des de Sant Amanç,
vés a l’oficina i «hola què tal...». Hi
havia molta informació per trametre i no era com ara que es fa
amb un clic, aleshores s’havien de
fer cartes físicament, ensobrarles, dur-les a Correus. A l’època de
màxima esplendor havíem ensobrat dues mil cartes, i tot manual;
es feien autocars per als concerts,
es feia la venda de marxandatge;
t’enviaven les comandes per carta, anaves a Correus amb els paquetets; els dilluns de cada setmana hi anava supercarregada. Ho
feia molt de gust i per amor a l’art,
és clar! Però m’aportava molt, em
vaig dedicar de ple a fer això.
PFins i tot es van posar a editar
una revista.
RAmb els anys vam anar pujant
esglaonets i van decidir editar una

revista que es deia Clam. No era
un fazín, era una revista ben impresa, ben editada, maquetada,
fotos, cròniques de concerts, opinions... Era el que rebia la gent que
pagava una quota simbòlica per
ser del Club i estar informada; tenia accés a promocions, a descomptes.
P La mort de Carles Sabater li
devia comportar una patacada
molt forta, no?
REm va caure el món a sobre perquè des que vaig començar als
quinze anys fins aleshores que en
tenia vint-i-tres m’hi havia dedicat
molt; és una època de la vida que
et marca. Després em vaig adonar
que emocionalment hi estava
molt implicada. Vaig quedar buida, perquè si fas diferents coses i
una et falla, doncs et queden les
altres per anar fent. S’havia trencat la meva estructura. Emocionalment, sí, la mort de Carles Sabater va ser una patacada. I enllaçant-ho amb la fotografia, el 
m’hi vaig enganxar definitivament i va esdevenir la meva taula
de surar; se’m va obrir un món
nou. I per això jo separo la meva
vida entre allò que em va passar

abans del  i el que es va esdevenir a partir d’aquest any. Em
vaig fer gran de cop.
PA banda de la feina que fa amb
Los Secretos, en aquests moments, vostè és una de les fotògrafes de l’univers musical més
reputades del país. A vostè
l’aplaudeixen quan surt a l’escenari a fer la foto final.
RNo ho sé (riu).
PPerò l’han aplaudida o no?
RSí... alguna vegada quan surto
a fer l’última foto del concert. És
que sóc molt vergonyosa. Sí que
passen aquestes coses. Al Palau
de la Música, que tot el Palau estigui dret aplaudint-te, amb els
meus pares allà, tot improvisat,
eh! Va ser amb Los Secretos, que
així em van obsequiar pels 
concerts amb la banda. Aquestes
coses són molt gratificants, o que
la gent t’identifiqui, que et tinguin
una estima. Això em continua fent
molta il·lusió, després de tants
anys.
PPerquè vostè, en tant que fotògrafa, fixa la iconografia dels
conjunts, dels artistes, per a la
gent. Fabrica les estampes modernes. Les percepcions que els
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seguidors tenen dels seus artistes passen a través de les seves
fotografies.
RSí, sí. Per exemple, ara que estic
de gira amb el Ramon Mirabet, és
molt curiós, perquè com que faig
tota la gira, la gent ja t’identifica i
quan algú et diu que aquella imatge li ha fet reviure el concert, això
em sembla fascinant. Que la meva
percepció sigui compartida per
una altra persona que ni conec, és
que em sembla fantàstic; encara
avui flipo. Hauria d’estar curada,
però m’emociono.
PA banda de Los Secretos i ara
ha citat el Mirabet, en la seva llista de treballs té força altres
noms del que seria pop-rock
hispànic.
REn alguns han estat feines continuades, en altres més esporàdiques i amb uns altres, com l’Ara
Malikian, amb qui no he treballat
mai però que he fotografiat molt,
hi tinc una molt bona relació, un
vincle molt especial. Aquests dies
que estic fent una recopilació dels
treballs discogràfics en què he publicat fotografies, quan els poses
tots en fila són trenta-un discs, hi
surten el Miquel Abras, que ha

confiat sempre en mi, el Bosé,
l’Alejandro Sanz, les meves fotos
han il·lustrat un disc i un llibre del
Raphael, un treball que es diu Cincuenta años después, el David de
María, un disc d’homenatge a
l’Antonio Vega, el Pablo Alborán,
amb qui tinc una relació també
molt especial. Amb l’Alborán he
fet dues gires completes, quan ja
repeteixes, ja és el màxim, quan
confien en tu per segona vegada
ja és un impuls d’autoestima
que...
PSe sent part del sistema musical hispànic?
RSi ho dius perquè estic en el
mercat, doncs sí. La sort és que
amb els que estic treballant, ja no
sóc un número, amb els que tinc
ara puc dic que sóc una més de
l’equip, per a mi és importantíssim. Per a mi l’important és tenir
un vincle emocional amb els artistes que fotografio. Suposo que
és per la manera que tinc de ser.
Dic que intento captar emocions.
No em reconforta una feina ben
pagada però que et sents com un
número, que ni t’acaben presentant l’artista. El contrapunt d’això
que et dic em va passar precisament amb l’Alborán, que a més a
més és la persona que més discs
ha venut en aquest país; que l’artista et conegui pel teu nom, que
al final de la gira, m’agrada explicar-ho per humanitzar els artistes,
que a vegades els tenim com una
icona que està allà dalt i que després quan baixa de l’escenari
doncs res de res: Palau Sant Jordi
final de gira, moments abans de
sortir a l’escenari abraçada entre
tot l’equip, tu fent la foto i abans
de fer-la que es giri l’artista i et digui: «no, no, Marta, deixa de fer
aquesta foto, que tu formes part
de l’equip», a mi això em posa la
pell de gallina. S’ha anat fent una
selecció natural, i ara amb tots els
meus grups hi és, aquest vincle; és
que jo ho necessito; és que si no
em sento com un autòmat; hi deu
haver gent que funciona així, però
jo no. Ja està!
PPerò això no fa ric a ningú, ja
ho sap, oi?
R(un somriure) Sí, però t’alimenta l’ànima. Ja ho sé, ja ho sé, però
reconforta més això que... potser
és un defecte que tinc, potser algú
dirà que és una virtut. Com a mínim allò que faig és molt autèntic,
m’ho sento molt meu; i a més a
més és recíproc, allò que es viu en
el món de la fotografia de concerts
és molt intens, si no hi ha aquest
vincle, la connexió no acaba
d’arribar. Jo em considero molt
afortunada perquè faig allò que
vull fer i al costat de persones que
no podrien ser millors. És el conjunt de tot. Algú altre dirà que
prioritza una feina ben pagada...
però jo sempre he valorat molt el
tracte amb les persones. En el
meu cas he fet de la meva devoció
la meva professió. Em sembla que
la frase diu, més o menys: fes de la
teva devoció la teva professió i no
treballaràs mai, doncs és això. A
mi m’encanta viure així.
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GUÍA CULTURAL DE
LA SEMANA

plus
COROS DE CINE Y
BANDAS SONORAS

¿¿DÓNDE? PALAU DE LA MÚSICA
¿QUIÉN? SOCIEDAD CORAL
EXCELENTIA DE MADRID, COR DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA, ORQUESTA CLÁSICA SANTA
CECILIA CON LA ORQUESTA SINFÓNICA
DE ESPAÑA, DIRECTOR KYNAN JOHNS
¿CUÁNDO? DÍA 31 DE MARZO. DE
20 A 22 HORAS.

Un coro de 100 voces
interpretará obras famosas de
cine: Ben-Hur, O Fortuna
(Carmina Burana), Händel.Zadok The Priest, Requiem,
Lacrimosa (Mozart), Cinema
Paradiso, Memorias de Africa, I
will follow Him (Sister
Act),Juego de Tronos,
Somewhere Over The
rainbow (El Mago de Oz), La
Vida es Bella, La Misión, 1492
La Conquista del Paraiso, Star
Trek, La Lista de Schindler, El
Señor de los Anillos, Lo Que el
Viento se llevó, Leyendas de
Pasión, Harry Potter,Titanic o
Star Wars.

X GUERRA DE ALMOHADAS

¿DÓNDE? PLAZA DE LA VIRGEN.
¿QUÉ? GUERRA DE ALMOHADAS.
¿CUÁNDO? 1 DE ABRIL, 18 HORAS.

Se trata de, durante 15
minutos, descargar adrenalina.
Es gratis y lo único necesario es
llegar «a la guerra» provisto de
una almohada que debe ser
suave y sin plumas.

WOMEN TECHMAKERS
VALÈNCIA

¿DÓNDE? UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
¿QUÉ? JORNADA
¿CUÁNDO? DÍA 31, A LAS 22:30 H.

Charlas sobre tecnología
impartidas por mujeres.
La agenda completa en
http://ocio.levante-emv.com
y en las páginas de
Agenda&Cartelera de
Levante-EMV
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EXPOSICIONS
ELS COLORS
D’UN VIATGE
Colores transfronterizos
Pintures de Cristina Gamón | Galeria
Kreisler, Madrid | Fins a l’11 d’abril |
Preus de 730 a 7.865 euros | Tel. 915
761 664
Tomás Paredes

Viatge al pol Nord, 2014. Goethe
va elaborar la Teoria dels colors,
en què va destacar descobriments
com els colors fronterers. Pel
poeta, i pintor, alemany, els colors
sorgeixen “entre la llum divina i
les tenebres”, el leitmotiv que
guia Gamón per representar la
seva singladura àrtica.
En aquestes regions remotes,
les distàncies es mesuren en
somnis, en pernoctacions del
periple, que ella tradueix en una
cartografia cromàtica feta en la
fantàstica mitja nit polar: clamor
de taques que teixeixen un fluid i
bonic poema plàstic.
Tècniques mixtes sobre metacrilat i bastidor de fusta, pintura
aquosa en què els pigments segueixen un destí, com Colores
fronterizos, II, 2016, mixta sobre
metacrilat, 200 x 140 cm, 5.800
euros, que reproduïm.
Cristina Gamón (València,
1987), llicenciada en Belles Arts,
va fer una gran exposició al Palau
de la Música –Figura, paisaje,
marina– el 2015. Premis BMW de
Pintura, 2011, i Reina Sofía, 2016.
Ha intervingut en fires internaci-

onals: Context Art Miami, Estampa, Art Madrid, i Art Marbella.
La primera part d’aquest viatge
real i somiat s’acaba d’exposar a
París. Aquí el completa en una

mostra excepcional en què el
color impactant, tractat com
quan es treuen impureses a la
terrisseria, provoca una percepció emocionant i misteriosa.

La
Du
‘Adoptar una altra naturalesa’
Pintures, obra gràfica i objectes de
Regina Giménez | Ana Mas Projects,
Barcelona| De 2.500 a 10.000 euros |
Contacte: info@anamasprojects.com

Les obres que componen l’exposició Adoptar una altra naturalesa, que Regina Giménez
presenta a Ana
P.41Mas Projects, es

de Neptú. De Plutó ja ni se’n
parla.
Doncs bé, aquesta imatge és
el punt de partida per a una
sèrie d’obres que reprodueixen
la seva estructura en diferents
suports: pintura, obra gràfica,
una catifa en blanc i negre que
reprodueix la pintura, una
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Isabel Villanueva
VIOLISTA

>> La viola es reivindica com a instrument solista
Nascuda a Pamplona fa 28 anys, ja té una important carrera internacional. Demà (20.30 h) interpreta amb
l’ONCA els concerts per a viola de Hoffmeister i Rolla, a Sant Pere Màrtir. Dijous repetiran al Palau de la Música.

“Quan escolten un violista de
veritat, els violinistes callen”
JORDI SALAZAR

de

prop

J

a coneixia l’ONCA?
Vaig tocar amb l’orquestra el 2007, al cicle El Primer Palau, i
ara, 10 anys més tard, hi torno.
Tinc ganes de retrobar-m’hi.
A més no interpretarà un, sinó
dos concerts per a viola.
Sí, es tracta de dues obres força
diferents malgrat ser d’autors coetanis, a cavall entre els segles
XVIII i XIX. El Concert per a viola
i orquestra de Hoffmeister, que és
un dels grans concerts clàssics
per a l’instrument, i el Concert
d’Alessandro Rolla, que avui dia
s’interpreta molt poc, i que recorda força a l’òpera italiana, amb
una escriptura quasi belcantista.
De fet, se sol dir que la viola és
l’instrument que més s’assembla a la veu humana. És cert?

Sí, està científicament comprovat. Sempre intento fer cantar la
viola, i en aquests concerts més
lírics, has de pensar que ets cantant abans que instrumentista.

brir el so de la viola i em va impactar moltíssim. I aquí estic.
Haurà aguantat milers d’acudits per part de violinistes...
Sí, però t’ho has d’agafar amb humor, i jo me’n ric. Als violistes ens
ha tocat el rebre d’aquesta mena
de desdeny dels violinistes, que ja
és una tradició. Però de tota manera, quan escolten un violista de
veritat, els violinistes callen.
Mai l’ha temptat tocar els grans
concerts per a violí de Beethoven, Brahms, Sibelius...?
És cert que el repertori que els
violinistes tenen a l’abast és un
luxe, però mai he tocat el violí ni
m’ha passat pel cap canviar-m’hi.
El que sí que he fet ha estat interpretar arranjaments d’obres originalment escrites per a violí o
violoncel. El gran avantatge de la
viola és que la seva tessitura es
troba a mig camí entre tots dos.

La viola continua sent una gran
desconeguda per al públic?
Cada vegada hi ha més gent que
coneix la viola. Durant tot el segle
XX la seva evolució ha estat molt
important, i ara som en un bon
moment per refermar la seva veu.
Abans del segle XX hi havia poc
repertori?
Sí, perquè tradicionalment no hi
ha hagut grans solistes de viola. I
sense solistes els compositors no
escriuen per a l’instrument. No és
fins al segle XX que autors com
Bartók o Walton creen grans peces per a viola pensades per a intèrprets concrets. I a partir d’aquí
l’instrument agafa protagonisme.
Els grans compositors contemporanis han escrit per a viola solista.

La viola es presta al mateix virtuosisme que el violí?
L’instrument és més gran, i amb
unes dimensions que no són proporcionals. Això fa que no hi hagi
una mida estàndard. Cada viola
és diferent, no té la precisió d’un
violí, i no pots fer tantes exhibicions de virtuosisme. En qualsevol cas, crec que pot ser molt més
virtuós un tema lent, arravatador
i molt expressiu, que no les grans
filigranes a l’estil Paganini. Per
arribar al cor de l’oient no cal fer
un gran show.

Per què va decantar-se per
aquest instrument?
Vaig començar a estudiar guitarra, però als vuit anys vaig descoMICHAL NOVAK
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Enric Juliana

La pell

L’

entrevista de Joaquín Josep Pla deia que la pell és el més profund dels homes. nòmica i financera. Vet aquí un bon tema
per als historiadors. A Madrid estan conSoler Serrano a Josep
Pla a Televisió Espa- Cal preguntar-se fins a quin punt la inflamació de la pell vençuts que Artur Mas es va espantar i
nyola és un document no està en la base de la qüestió de Catalunya, en la seva va optar per l’aventura per intentar salvar el seu partit (que ja tenia el cas Palau
excepcional. Any 1976.
obert als jutjats). Molta gent a Catalunya
L’època de la televisió lenta, monopoli fase actual. Una pell molt irritada des del 2005.
creu que la dreta espanyola no va dubtar
de l’Estat. Sense presses i sense competència. Un altre món. Una altra civilitza- perquè quan va guanyar per majoria ab- va adeptes l’altre moviment contestata- ni un minut a aprofitar la crisi per recenció. Una hora i vint minuts de calmada soluta les eleccions generals del 20 de ri: “In-de-pen-dència!” Dit en poques tralitzar Espanya i posar contra les corconversa. El programa es diu A fondo, i novembre del 2011, el primer que va fer paraules: “Si és l’hora dels radicals, tam- des l’autonomisme català, ja que no hi ha
Pla comença fent broma sobre el títol. Rajoy va ser intentar comprar temps, bé nosaltres serem radicals”. Grandiosa simetria entre els dos poders. Un, sem“Parlant del nom que vostè ha posat al perquè Javier Arenas Bocanegra po- manifestació de l’Onze de Setembre del pre més fort, tenia majoria absoluta; l’alprograma, permeti’m una mica de críti- gués guanyar les eleccions a Andalusia. 2012 i sobtada decisió de Mas d’avançar tre, sempre més feble, tenia dificultats
ca: jo no crec en les profunditats. De jove Cosa que no va passar, ja que a Berlín es les eleccions per intentar governar i diri- per controlar el carrer. Són dues visions
vaig llegir André Gide, que diu que el van posar nerviosos i van obligar a apro- gir aquell gran cabal de malestar i pro- que no s’exclouen. La suma de les dues
més profund que té l’home és la superfí- var la reforma laboral abans que els an- testa (protesta social i protesta nacional) conté molta veritat.
Arribats a aquest punt de la narració
des de la majoria absoluta. No ho va
cie, o sigui, la pell. Què hem de fer –pre- dalusos anessin a votar.
convé reprendre Pla i pregungunta Pla a Soler Serrà– una
tar-nos com estava la pell. La
cosa a fons, o una cosa inpell de molts catalans estava
tel·ligible, que sigui superfimolt irritada des de la tardor
cial?”
del 2005, quan van veure, amb
L’entrevista del president
estupor, la fenomenal i agressidel Govern d’Espanya amb
va campanya que es va desencaLa Vanguardia, publicada
denar contra l’Estatut aprovat
dimarts passat –la primera
pel Parlament de Catalunya,
en cinc anys en què el cap de
conforme a l’oferta formulada
l’Executiu central accepta
per José Luis Rodríguez Zaparlar de manera extensa sopatero abans d’arribar al Gobre la qüestió de Catalunya–
vern d’Espanya. Insults diaris a
començava amb una invital’emissora episcopal, llavors
ció a la profunditat. “Quan
controlada pel cardenal Rouco
va començar tot?”, pregunVarela, crides al boicot econòtava el director Màrius Camic, recollida de firmes a tots
rol a Mariano Rajoy. I
els pobles d’Espanya (“Vol firaquest responia amb alguns
mar contra els catalans?”, em va
circumloquis, fins a condenpreguntar un matí una senyora
sar la seva resposta: “Tot va
davant el mercat madrileny de
començar quan alguns van
Chamartín). Una irritant agitaentendre que era més còmoció que va tenir entre els seus
de culpar de la crisi el mal fiinspiradors el centrista Arenas
nançament de Madrid”.
Bocanegra, desitjós de guanyar
Això va començar, venia a
les eleccions a Andalusia; una
dir Rajoy, el dia que Artur
agitació desmesurada que va
Mas va creure que ja no li
INTERNET
posar en qüestió la unitat civil
sortia a compte ser el disciplinat executor de la política Josep Pla i Joaquín Soler Serrano en un moment de l’entrevista del programa televisiu A fondo, el 1976 d’Espanya i que el PSOE no va
tenir el coratge de combatre
d’austeritat. Fem memòria.
amb fermesa. Ara els socialistes en paMas retallava amb severitat jansenisConvergència i Unió va recuperar el Goguen les conseqüències. La pell. La pell
vern de la Generalitat la tardor del 2010 ta. Fins que un dia es va trobar amb el
Rajoy no només parla de
és el més profund.
amb un programa d’alè jansenista. Rigor Parlament de Catalunya envoltat de maEspanya va jugar a irritar-se la pell i
i bon govern després dels alts i baixos tri- nifestants, inflamats per les consignes trens de Rodalies; també
ningú s’imaginava que estava a punt
partits. “El govern dels millors”, era el del 15-M. Alguns diputats van ser assetenvia
un
missatge
al
Club
d’arribar una crisi econòmica brutal.
lema. Bona administració, política pro- jats i el govern català va haver de recórAleshores va començar tot.
empresa (business frendly) i acords prag- rer a un helicòpter per poder entrar al 155: “Aquest botó, no”
Rajoy ho sap i a l’entrevista amb La
màtics amb el PP català (entre ells, dei- recinte (15 de juny del 2011). És l’únic goVanguardia, a més de parlar de trens de
xar via lliure a l’experiment de Xavier vern europeu que ha viscut un fet com
García Albiol a Badalona). El president aquest en els últims deu anys. Aquell dia aconseguir i el que ha vingut després és rodalies, envia un missatge al Club 155,
cada vegada més ansiós i irritat a Macatalà creia en la política d’austeritat i no també podríem dir que va començar tot. perfectament conegut.
Si donem per bona la resposta de Ra- drid. Diu Rajoy, amb Angela Merkel
va dubtar a aplicar-la amb autèntica dis- El jansenisme va començar a pensar que
ciplina merkeliana. A Madrid estaven potser s’estava equivocant. CiU comen- joy, tot va començar el dia en què el mer- darrere, guardant-li l’esquena: “L’Estat
sorpresos. Mas és així, quan pren una çava a baixar en els sondejos i, en pa- kelisme espanyol i el merkelisme català té molts altres mecanismes per fer valer
decisió, l’assumeix com un imperatiu ca- ral·lel, a la protesta urbana del 15-M, a les no van poder continuar remant junts da- la seva legalitat. No m’agraden les mesutegòric. A Madrid estaven sorpresos, capitals de comarca accelerava i guanya- vant la brutal complexitat de la crisi eco- res extremes”.

Domènech i Colau encapçalen les
polèmiques primàries dels comuns
BARCELONA Redacció

Ahir el nou partit dels comuns va
iniciar les seves primàries per

on es presenten llistes però també persones a títol personal que
aspiren a ser un dels 120 integrants de l’òrgan organitzatiu.

cions de tots els partits que formen la confluència d’esquerres:
P.43EUiA, Equo i PoBComú, ICV,
dem.

endavant una altra llista podemista, Juntes Podem, liderada
per Jèssica Albiach, diputada de
SíQueEsPot i membre del consell
ciutadà estatal de Podem.
Després de les picabaralles viscudes en les últimes setmanes entre els comuns i Fachin, el secretari general de Podem Catalunya
va desitjar via Twitter: “Sort i encert” al nou partit, tot i que va rei-

“un instrument per superar l
Catalunya de la desigualtat”.
En la seva intervenció, l’alca
dessa de Barcelona va recorda
l’èxit de BComú per demostra
que és possible crear una alterna
tiva d’esquerres també a Catalu
nya, i va cridar a la ciutadania
fer un “pas endavant” per “con
querir la sobirania a tots el
fronts”.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,21

O.J.D.: 13732

TARIFA: 4558 €

E.G.M.: 95000

ÁREA: 722 CM² - 86%

SECCIÓN: PORTADA

2 Abril, 2017

MANOLO GARCIA

P 21

ENTREVISTA A
JOAN LLINARES
EX DIRECTOR GENERAL DEL
PALAU DE LA MÚSICA

“L’Estat
va tenir una
relació molt
generosa
amb el
Palau”
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CAS PALAU

Joan Llinares
GERENT DE RECURSOS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EXDIRECTOR DEL PALAU DE LA MÚSICA

Desviaments a CDC “S’hauria pogut reconèixer en aquell moment, retornar els diners i ningú ho recordaria”
Confessions “Són totalment creïbles” Diners ocults “Poden haver anat a parar a finançament, i a altres formacions”

“S’ha posat poc el focus en el fet que
l’Estat va ser molt generós amb el Palau”
són ells els que decideixen com es finança un partit? Això és inacceptable. Els màxims responsables són els
que tenen l’obligació de saber-ho.

MONTSE RIART
BARCELONA

Joan Llinares (Alzira, 1953) va entrar a dirigir el Palau de la Música sis
dies després de l’escorcoll policial i
és l’artífex de l’auditoria que va destapar el forat de 30 milions. Creu
que en el judici s’ha fet evident
l’existència del saqueig i del finançament il·legal de Convergència.

¿Convergència va ser l’únic partit
que es va aprofitar del Palau?
Tenim el pagament a Àngel Colom
i el pagament al Partit per la Independència. Semblava que per allà
cobrava tothom que hi passava. És
una evidència. ¿No podrien haverhi passat d’altres, a més de Convergència? Ara, no tenim proves.

Com va sortir de declarar dimarts?
Descansat, feia anys que esperava
aquesta experiència. Tinc la tranquil·litat d’haver complert una obligació com a ciutadà i com a professional. Ho vaig veure com l’acabament
d’una etapa. Un girar full.

¿La línia directa que va utilitzar
Felip Puig va tornar a sonar?
No, no va tornar a sonar. La vam
desconnectar i vam informar-ne el
jutjat.

Quina conclusió en treu del que
s’ha dit fins ara?
Quan em vaig assabentar que els
exresponsables del Palau volien
confessar més enllà de l’enriquiment personal, és a dir, sobre la utilització del Palau com a instrument
per canalitzar finançaments il·lícits,
vaig pensar que tant de bo això s’hagués fet fa vuit anys.

Vostès han intentat que el consorci acusi Convergència.
Sí, però la Generalitat ho ha bloquejat de moment, al·legant que tant jo
com la senyora Carulla no havíem
declarat com a testimonis. Ara estem esperant a veure què diuen. Ells
seran els responsables del que passi.
Si no acuses i la sentència acaba determinant que s’han de tornar els diners d’un finançament irregular, no
tens legitimitat per demanar que vagin al Palau. Va ser durant l’impàs
que Mariona Carulla va deixar la
presidència que el president provisional, Josep Maria Busquets, va fer
que els lletrats es desmarquessin.
No s’està assumint que el Palau defensi la seva dignitat institucional, la
seva instrumentalització i que puguin tornar els diners que van anar a
parar a una formació política.

La confessió és creïble i completa?
És una confessió parcial però totalment creïble, coincideix amb tot el
que vam aportar al jutjat. Ara bé, hi
ha un forat negre de nou milions
d’euros que no hem pogut completar mai. Tant nosaltres com el jutjat
vam demanar col·laboració als
bancs pels xecs al portador però els
bancs no ens van dir qui els havia cobrat. Se’ls hi hauria d’haver exigit.
Ha sigut un dels fets que més frustració ens ha generat.
Té alguna tesi?
Poden haver anat a parar a més finançament i no té per què ser del
partit que ha aparegut fins ara, poden
haver anat a altres formacions. Es
poden imaginar moltes coses, però
cal remarcar que aquí ens hem centrat molt en el finançament de Convergència i s’ha posat poc el focus en
el de l’administració de l’Estat, que
va tenir una relació extraordinàriament generosa, amb el Palau, sense
cap tipus de control, a diferència del
que es va fixar a altres institucions
culturals en la mateixa època.
¿S’hauria hagut d’aprofundir en la
relació entre Millet i la FAES?
Quan Millet va entrar a la FAES, a
l’Orfeó es va generar una veritable

CÈLIA ATSET

tempesta. Rellegint les actes del Palau
es reflecteix com se li reprova aquesta decisió. Un dels més durs amb ell va
ser Maria Font, mare de Mariona Carulla –l’actual presidenta–. Era una
veritable traïció del que representava
el Palau i l’Orfeó.
¿Convergència s’ha finançat irregularment a través del Palau?
Convergència va començar reconeixent que s’havien signat uns convenis irregulars i no va tenir cap inconvenient a arribar a un acord per
retornar els diners. Després van
aparèixer altres coses. A mi em va
sorprendre molt que l’any que em
vaig fer càrrec del Palau les aportacions de Ferrovial s’enfonsessin,
per exemple. La pedra de Rosetta va
ser un quadre que lligava una co-

Partit
“Qui es creu
que són els
tresorers els
que decideixen
sobre
finançament?”

lumna amb els ingressos de la constructora, una altra amb el nom de
“Daniel” [l’extresorer de CDC Daniel Osàcar està acusat en el judici]
amb un import del conveni amb la
Trias Fargas i una altra amb les sortides de diners del Palau. Els imports quadraven, a més, amb els
d’unes factures exorbitants d’unes
empreses de mailing que mai havien treballat per al Palau. Era tan evident que s’hauria pogut acabar quan
es va saber, es podia haver reconegut, retornat els diners i avui en dia
pràcticament ni ho recordaríem.
Només apareix el nom dels extresorers. N’hi havia d’haver més?
Els tresorers no decideixen res. Ells
porten els maletins i revisen la
comptabilitat, però ¿qui es creu que
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Com a gerent municipal, ¿com
s’explica que durant set anys no
s’hagi modificat el planejament
per evitar l’hotel del Palau?
No té explicació. Estem treballant en
la reversió de la qualificació dels terrenys i esperem tenir llestos aviat els
acords i els convenis amb la Generalitat perquè es pugui recuperar el que
es va cedir d’una manera totalment
irregular a un particular. Els convenis s’haurien pogut fer fa set anys i
tornar a la situació anterior.
Què n’espera del final del judici i la
sentència?
Veig que es va comprovant el que
des del primer moment que vam tenir auditat el Palau vam veure. Haurem de veure què diuen els jutges,
però la sensació que tinc és que el
judici està clar.e
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les claus del dia

L’OBSERVADORA
ESTHER VERA

DIRECTORA DE L’ARA

Píndoles de diumenge
L’ESTRATÈGIA DE LA TENSIÓ marcarà els
pròxims mesos. L’Estat està disposat a utilitzar
els seus instruments, que són molts, contra la
convocatòria del referèndum. El seu nou pas
endavant assenyala els treballadors de l’administració com a objectiu i amenaça amb el delicte de malversació de fons públics que havia
evitat fins ara. És curiós que l’autoinculpació,
comunicada oficialment per carta des del primer moment davant del TSJC, de l’aleshores
conseller d’Economia i Coneixement, Andreu
Mas-Colell, no tingués conseqüències i la fiscalia preferís mirar cap a una altra banda quan
va triar els objectius del
9-N. ¿Hauria sigut massa
difícil d’explicar pel món?
Ara, en canvi, l’estratègia és una altra i el grau
d’amenaça va pujant. Els
secretaris judicials visiten
les institucions catalanes
amb assiduïtat portant a
firmar les permanents notificacions de la justícia, i
Rajoy demana al Tribunal
Constitucional que continuï fent-li la feina que li estalvia assumir les seves responsabilitats polítiques i
negociar. La pressió de la
CUP, que va posar com a
condició per votar els pressupostos una partida específica dedicada al referèndum, i l’acceptació de JxSí
de les seves condicions fan
la resta. El nou recurs del
govern espanyol assenyala
19 persones. A més del president i el govern en ple,
s’apunta a cinc alts càrrecs:
el secretari de Govern, el secretari general de
Vicepresidència, la interventora general, la directora de Contractació Pública i la directora
general de Pressupostos.
QUATRE MINISTRES I QUATRE MISSATGES. El creixement econòmic és sòlid, es recuperen els nivells de recaptació precrisi, Catalunya no serà singularitzada financerament ni
políticament i, si cal, s’amenaçarà tota l’administració per aturar el procés. Prietas las filas.
L’amenaça i la sensació de risc seran claus en
els pròxims mesos. La percepció de risc no no-

més podria debilitar el sí, sinó que podria mobilitzar el no en un referèndum.
Apuntar al segon grau de l’administració té
l’objectiu clar d’esquerdar la majoria independentista i tindrà els seus efectes. La inquietud sobre les inhabilitacions creix en el segon escalafó i, de fet, també en el primer. Més
d’un responsable pregunta en privat com “posar el cascavell al gat”, posa en dubte uns terminis que considera “precipitats” i actua per
lleialtat i sentit del deure, més que per acord
amb el full de ruta. Preguntem-nos honestament si aquells que no assumeixen costos di-

amb el funcionament de la democràcia. Els escàndols per presumpte finançament irregular
i corrupció no semblen aliens a la desconfiança, i casos com el de Millet o el 3% deterioren
la confiança. El diari d’avui inclou una interessant entrevista amb Joan Llinares, la persona que va encarregar-se d’auditar el Palau
de la Música, que deixa dos interrogants interessants. D’una banda, la dificultat d’establir el destí de 9 milions d’euros i la falta de
col·laboració dels bancs. De l’altra, la curiosa generositat de la FAES (la fundació presidida per Aznar i aleshores directament vinculada al PP) amb el Palau i
les relacions de Millet
amb la seva cúpula.
ELS LLIBRES QUE ENS
FAN GRANS. En l’última
mudança tampoc no he
aconseguit despendre’m
d’alguns llibres que em van
obrir mons. Estan grocs i el
cartró de les cantonades
està arrugat. Alguns han
anat morint pel camí, però
d’altres són ja a la biblioteca de la meva filla. Només
cal dir “Aquests encara no
cal que els llegeixis...”

rectes amb el procés tenen legitimitat per demanar sacrificis o heroïcitats quan calgui.
CREDIBILITAT. Els pròxims mesos es necessitarà més que mai polítics amb cap fred,
credibilitat i capacitat d’actuar coordinadament en la resposta al govern espanyol. Però
la credibilitat política no viu un bon moment.
El CEO diu que el principal problema de Catalunya, segons els enquestats, és la insatisfacció amb la política, que passa del 33,7% al
43,7%, per davant de l’atur i la precarietat laboral. El 79% està poc satisfet o gens satisfet
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EL GUARDIÀ DE LES
HORES. Llegeixo amb interès el document anomenat Bases per a l’impuls del
pacte nacional per la reforma horària. Espero trobar-hi alguna idea revolucionària per adaptar el
nostre horari al món civiLAMARTARILE
litzat. Hi trobo el sentit
comú que som incapaços d’aplicar. Els horaris
escolars optimitzats xoquen amb els de les famílies o, més concretament, amb els de la majoria de mares. De què serveix que els nens pleguin abans si no els podem recollir? Quants de
vosaltres heu començat aquesta setmana una
reunió a quarts de vuit? Quants actes públics
s’arrisquen a convocar a mitja tarda? Quina
audiència tindria el TN a les 8? Quin sentit tenen els dinars de feina entaulats dues hores?
Em sumo a la revolució, però haurem de capgirar-ho tot: no sé ni per on començar a racionalitzar horaris.
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Ada Colau Alcaldessa de Barcelona

“L’Estat no està a
l’altura del moment”
❝
❝
❝

És com si l’Estat hagués donat
per perduda Catalunya. Actua
amb deixadesa envers els ciutadans i
hi incompleix les funcions mínimes”
Sempre treballarem perquè
hi hagi un referèndum. Mai
hem estat equívocs. El 70% de la
població creiem que s’hauria de fer”
Una llista ha decidit retirar-se
d’En Comú. La ciutadania està
farta de picabaralles, però el projecte
tira endavant i no s’atura”

Ada Colau, en un moment de la conversa a la sala del Bon Govern de l’ajuntament de Barcelona ■ ANDREU PUIG

L’entrevista sencera, avui a El Punt Avui Televisió. 14.30 h o bé 21.30 h
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Ada Colau Alcaldessa de Barcelona

“No accepto que se’ns d
DEIXADESA · “És com si l’Estat hagués donat
per perduda Catalunya” SOCIS · “M’ha sorprès
que Esquerra hagi prioritzat tant la seva relació
amb CiU, amb tots els escàndols de corrupció
que té” PSOE · “Estic més a prop d’un Pedro
Sánchez que mai investiria Rajoy que d’una
Susana Díaz que en va ser la principal promotora”

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, a l’ajuntament ■ ANDREU PUIG

Xevi Xirgo
BARCELONA

A

da Colau ens rep a la sala del Bon Govern, decorada amb pintures
de principis del segle
XX, de Josep Obiols. Pintor, gravador i artista amb obra a Montserrat, a la basílica de la Mercè...
La sala del Bon Govern. Pensava que governava des d’aquí...
No. [Riu] Hi ha el despatx històric que feien servir per al dia a
dia els alcaldes socialistes, però
Xavier Trias ja va preferir traslladar-se a un de més funcional i
jo he mantingut la nova tradició.
Abans que res, com es troba?
Està a un mes de ser mare per
segon cop. Té un fill de 6 anys
que es diu Luca i aquest serà...?
Un altre nen, que es dirà Gael.
Em trobo molt bé.
La gran preocupació de molta
gent és si s’agafarà la baixa de
maternitat. Desapareixerà uns
quants mesos? Continuarà la
seva activitat? Què farà?
És interessant veure com, amb
tots els homes que han estat a
l’alcaldia, això no ha estat mai
un tema de conversa; no se’ls
ha preguntat sobre la seva implicació en la paternitat ni sobre com la conciliarien amb la
vida professional. I ha arribat
la primera dona a ocupar l’alcaldia de la ciutat i, a més, s’ha
quedat embarassada, i de cop
hi ha molta incertesa. Però bé,
benvingut sigui el debat. Tinc
intenció, com a dona treballadora, d’agafar-me el permís
de maternitat, un dret que ha
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costat molt d’aconseguir, i que
aquí encara és massa curt. El
compartiré amb el meu company, que també vol exercir
la seva paternitat. Durant les
primeres setmanes, estaré
més desapareguda, però una
cosa és estar de permís de maternitat i una altra cosa és
desconnectar completament.
Això, pel meu caràcter, no fa
per a mi.
Dimarts va venir Mariano Rajoy
a Barcelona a explicar tot d’inversions en infraestructures.
No va citar en cap moment les
obres de la Sagrera, absolutament aturades.
Una vergonya. Lamentable. No
es pot dir que no hagi tingut
ocasions en què se li hagi plantejat. El tema de la Sagrera és
una de les grans vergonyes
d’aquesta ciutat. Una ferida
oberta que té un munt de barris
afectats des de fa anys amb
unes obres aturades. Malauradament, també és un exemple
de mala praxi. La legislació estatal s’hauria de canviar. Hi ha
un problema amb l’obra pública.
No pot ser normal que les grans
empreses es presentin a grans
obres d’interès públic a la baixa
i que després presentin modificats fins al punt que s’acaba
judicialitzant i tenim les obres
aturades. Hi ha un problema general d’obra pública, però no és
acceptable que Barcelona tingui
aquesta ferida oberta durant
tants anys. La setmana que ve,
dijous, tenim una reunió amb el
ministre de Foment. Esperem
que comencem a concretar alguna cosa, perquè la visita de
Rajoy ha estat molt decebedora.
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igui que som ambigus”
❝ ❝ ❝
Quan va sentir que no deia res
de Barcelona, què va pensar?
Pensava que així no es fan les coses; això és el que pensava. Em
sembla una falta de respecte
anar a un lloc on saps que hi ha
temes tan candents i tan pendents des de fa tant de temps i
que, a més, són incompliments
sistemàtics de l’Estat, i arribarhi sense haver parlat amb les
institucions i, directament, convocar-nos a un acte públic per
fer anuncis a mitges de coses que
ja s’havien anunciat i a les quals
ja s’havien compromès, i que la
Sagrera sigui la gran absent. No
són maneres de fer les coses.
Farà una queixa formal o s’esperarà fins dijous per parlar-ne
amb el ministre?
Continuarem treballant per
aconseguir desbloquejar el que
hem de desbloquejar. Jo ràpidament em vaig reunir amb el nou
delegat del govern, Enric Millo,
a qui vaig traslladar les prioritats de la ciutat, i li vaig parlar
del transport públic.
Deu anar-hi amb una llista...
Exacte. Tinc la llista claríssima.
Tenim deu milions per congelar
les tarifes aquest any, i el pressupost de l’any vinent per poder
mantenir la congelació tarifària,
que ara mateix estem assumint
les administracions catalanes
amb un sobreesforç, mentre que
l’Estat ha abaixat a la meitat la
seva inversió. Tenim el tema de
la Sagrera, que no pot esperar
més. També hem demanat, juntament amb la Generalitat, una
reunió de BSAV [Barcelona Sagrera Alta Velocitat], l’empresa
pública mixta en què hi ha les
tres administracions. Tenim el
tema dels lloguers, una prioritat
que en part també depèn d’una
regulació de Foment. Temes
molt concrets amb solucions damunt la taula molt treballades.
La nostra feina està feta i és a la
taula de l’Estat. Si té cap voluntat de demostrar que vol canviar
la relació amb Catalunya, plena
de deixadesa durant tots aquests
anys, té l’oportunitat perfecta.

En les obres de les
Glòries, si cal, es pot
rescindir el contracte
i fer una nova licitació

Que Mas no assumeixi
cap responsabilitat
política pel cas Palau
és dolent per al
mateix PDeCAT

El pressupost
d’habitatge de
l’Ajuntament és
més elevat que el
de la Generalitat

Estem davant d’un estat deslleial?
Estem davant d’un estat que
no està complint amb les seves
funcions mínimes, especialment a Catalunya; que no està
donant resposta i que no està
a l’altura del moment, ni en
l’àmbit polític ni en el de gestió.
L’Estat, especialment governat
per la majoria absoluta del PP,
és com si hagués donat per perduda Catalunya; és a dir, com
que no en traurà rèdit electoral,
l’exclou de les seves prioritats i
ni tan sols compleix amb les seves funcions mínimes obligatòries. No estem parlant de bona
voluntat, sinó d’obligacions que
l’Estat té amb els ciutadans. Hi
ha hagut claríssimament deixadesa amb Catalunya, i això també té a veure amb el fet que, en
els últims anys, la immensa majoria dels catalans hagin dit que
aquesta relació no funciona, que
volem poder-la canviar. I també
té a veure amb el procés i la mobilització massiva pel dret a decidir. A això, l’Estat tampoc hi
ha sabut donar resposta.

es veu que allò és insuficient,
comencen els modificats, que
són un camp de mines d’irregularitats. Ho estem veient a tot
arreu, en les obres que depenen
de l’Estat i en les catalanes.

a veure amb adjudicació d’obra
pública i el finançament de CiU,
trigui vuit anys a arribar a judici
i a poder-se resoldre costa d’entendre, quan després els ciutadans senten el pes de la llei de
manera ràpida i flagrant per
petits delictes. Després hi ha
la responsabilitat política, que
també costa d’entendre que no
hi sigui quan ja hi ha tants fets
provats, com el finançament illegal i l’adjudicació d’obres. Hi
ha qüestions a resoldre judicialment, però d’altres que estan
provades i hi ha confessions...
Que no s’assumeixi cap responsabilitat política –em refereixo
a la compareixença d’Artur Mas
aquesta setmana al Parlament–
és dolent per a tothom, fins i tot
per al PDeCAT, que vol començar una nova època. No és creïble si no és capaç de desmarcar-se’n i dir que no es reconeix
en certes pràctiques que avui
dia estan provades i les continua defensant i justificant.

El Tribunal de Comptes ha fet
una denúncia per irregularitats
en les obres del tren d’alta velocitat. Com es resol aquest tema
a l’hora de contractar?
Per a l’obra pública, ens hem de
plantejar un canvi en les regles
del joc. N’hem de prioritzar la
qualitat. No pot ser que hi hagi
una regulació que permeti que
el criteri econòmic pesi tant en
les adjudicacions i que hi hagi,
per tant, adjudicacions a la baixa, temeràries, i que després,
com que quan comença l’obra

A les Glòries tenim retards,
anomalies... Com acaba? Rescindint el contracte d’obres?
Aquesta és una obra molt gran i
complexa que ens trobem adjudicada del mandat anterior i
que afecta moltíssim la ciutat.
Ens hem trobat retards que no
semblaven justificats, i el que
hem fet és posar-hi ordre amb
màxima transparència, amb
una auditoria, que ens ha revelat que hi ha retards no justificats. Això està en mans dels serveis jurídics. Considerarem totes les possibilitats: el mínim és
una sanció en casos d’incompliment, però, si cal, es pot rescindir el contracte i fer una nova
licitació perquè compleixi amb
tot el que ha de complir, perquè
la prioritat és que es faci una bona obra, en condicions, i que no
s’eternitzi. El que no ens podem
permetre és una altra Sagrera.
En aquesta presumpta mala
praxi en les obres públiques, estem parlant del 3%. La preocupa que aquests presumptes casos puguin acabar esquitxant el
consistori d’alguna manera?
Em preocupa en general l’escàndol del 3%, la corrupció i la
poca capacitat de donar-hi una
resposta contundent. L’àmbit
judicial de vegades és massa
lent i costa d’entendre. Que el
cas Palau, que indirectament té
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L’expresident Mas hauria d’assumir responsabilitats?
Efectivament. El mateix expresident Mas deia que aquelles
pràctiques, tot i que eren legals,
moralment podien ser poc clares i reprovables. Hi ha tantes
proves que ja és impossible negar que hi havia hagut una relació amb les empreses que finançaven directament el partit i
que s’adjudicaven obra pública
mentre aquesta força estava al
govern. Són fets greus que la
ciutadania en general rebutja
i, si no s’assumeixen políticament, fan mal a tot el sistema.

Què vol dir “assumir responsabilitats” en aquest cas?
Primer de tot, condemnar-ho i
desmarcar-se’n. No veig ningú de
CiU, l’actual PDeCAT, que condemni aquests fets. Parlen del
passat de manera genèrica, però
no condemnen els fets, quan en
realitat hi ha exconsellers que
estan confessant. Jordi Pujol,
que ha estat el president de CiU
durant dècades i ha governat
aquest país, també ha confessat
males pràctiques en aquest sentit. Hi ha fets provats i confessats
i, en canvi, els dirigents del PDeCAT no s’hi refereixen de manera clara. Em sorprèn moltíssim
que es pugui presentar un suposat nou projecte i que no es
faci una condemna clara i es digui que hi ha coses que es van fer
malament i que no s’han de repetir. Si aquest partit no fa un punt
i a part, encara que es canviïn el
nom, estem parlant del mateix.
Té pensat fer una consulta ciutadana sobre el tramvia?
No creiem que s’hagi de fer una
consulta, perquè ho portàvem
en el programa. En tot cas, el
que s’ha de fer és un acord polític en el ple, que és on finalment
s’ha d’aprovar. Ens van votar
amb un programa que incloïa la
proposta del tramvia.
El preu del lloguer és el principal problema que té en aquests
moments Barcelona.
Un dels principals reptes, si no
el principal, és el de l’habitatge
i, en particular, el del mercat de
lloguer. És una de les nostres
màximes preocupacions i l’estem prioritzant. Hem multiplicat per quatre el pressupost
d’habitatge en només un any.
No ho ha fet cap altra administració. El pressupost d’habitatge
de l’Ajuntament és més elevat
que el de la Generalitat, que el
2016 va ser de 109 milions. En
canvi, el nostre va ser de 160 milions. Fa dècades que no fem
una política pública d’habitatges. Recuperar això en un sol
Passa a la pàgina següent

maltratar a un personaje», apuntó
Arias ante la pérdida familiar. Cierto, pero resulta muy fácil decirlo
cuando no es el tuyo.
El enojo, seguro, se le pasará pronto a Juan Echanove Labanda (Madrid,
1961). Lleva demasiados años en la
escena, en la gran y pequeña pantalla para que le dure el calentón. Porque es 2
unAbril,
optimista,
dice, y eso que es
2017
hincha del Atlético, un equipo que si
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ya había ganado el de reparto con
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Divinas palabras. En teatro, con El verdugo ganó el Max para el mejor actor del año 2000. Pero fue otra obra

queda diCho

Carmen Riolobos
senadora deL pp

«Probablemente
habría sobrevivido
al holocausto,
porque mi
metabolismo es
muy vago»

«En el palco
del Madrid
se mueven los
hilos del país»
Gerard Piqué
centraL deL
fc barceLona

Juan Segura

abogado y secretario de
varias juntas vincuLadas
aL paLau de La MÚsica

«Ahora hay
políticos que
dicen que no
conocen a Millet,
cuando me los
presentó él»
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Félix de Azúa

Anna Gabriel

«A los jefes de JxS
les convendría
que hubiera un
par de muertos»

«Sois unos
sinvergüenzas
por firmar
declaraciones
con el PP
condenando
escarnios».

fiLósofo y escritor

Ian Gibson

escritor hispanista

«He llorado
por España»

diputada de La cup

[a joan coscubieLa,
portavoz de sí que es pot]

cocino todos». Quizá
una buena
también. Estoy con un libro, RelaFRECUENCIA: Semanal
paella valenciana con la gente de
tionships de The School of Life, que
PÁGINAS: 12-13
O.J.D.: 75564
Ganga Producciones hubiera evime está abriendo viejas heridas y
TARIFA: 9956 €
E.G.M.: 462000
tado el tumultuoso colorín, colorado
nuevos ojos contra esta gentuza
ÁREA: 351 CM²
33%
SECCIÓN:
SUPLEMENTO que nos sigue adoctrinando desd
de- Miguel
Alcántara.
H
las películas de Hollywood hasta
pastelosos best-sellers literarios con
tintes pseudoeróticos que nos im
pone peligrosos dogmas de fe que
como todo dogma de fe, sería con
veniente derogar.
Raimundo Viejo
La culpa la tiene Larra. Para em
diputado en comú-podem
pezar, por confiarlo todo a la intuición. Negaré que lo he escrito, pero en temas sentimentales
nuestra intuición falla más que
una escopeta de feria. No hay más
que mirar tu lista de ex, siempre
superior en número, en mentiras y en error. Una intuición que
nos dice de un flechazo que ésa es la
persona para el resto de nuestros
días. Cuando ni siquiera la conocemos de nada. Cuando, en realidad, chico no conoce a chica. Es
precisamente cuando chico coPAÍS: España

2 Abril, 2017

«Los españoles
no hablamos
más idiomas
por cosmopaletismo»
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el año pasado
este argumen
parte, porque r
ya cinco mese
Ejecutivo to
Además, para
nistro de Haci
Montoro, debí
lección apre
había desemp
tera durante
anteriores. Va
suponer que h
po de saber lo q
manos, aunqu

televisión.
Los ciudadanos quierenFRECUENCIA:
ver la misa en
su tele. Que no
PAÍS: España
Diario
dejen desamparados a tantos ancianos y personas devotas. Dios se
PÁGINAS: 12
O.J.D.: 78063
lo pagará.
TARIFA: 4301 €

E.G.M.: 250000

ÁREA: 135 CM² - 13%

SECCIÓN:David
CARTAGarcía
LECTORES
/ Madrid

1 Abril, 2017

CONDENA MORAL

EL LENGUAJE DE LA CALLE
Un claro ejemplo de prosa sin peinar, como diría el gran Cela. Es un
pequeño fragmento del parte de trabajo en una Residencia de la
Tercera Edad, como se denomina ahora a los antiguos asilos: «Entre en
la habitación de ella... me meti en otras habitaciones con el fin de ir
antes de ir a otra planta. Así que bajara a la recepción, único que la he
dicho al decir luego no creía que la ibas a necesitar ya, asi que
perdóname por no entenderte bien» (sic). Este puede ser el lenguaje
de una persona humilde, trabajadora e iletrada, que no se entiende
demasiado bien. Peor es la verborrea cursi de la mayoría de los
políticos actuales, que, tras su lenguaje confuso, ocultan la
incompetencia y la falsedad. Tenemos que recordar a Machado en su
«Juan de Mairena», cuando éste le dice a un alumno: Señor Pérez,
salga usted a la pizarra y escriba «Los eventos consuetudinarios que
acontecen en la rúa». El alumno escribe lo que se le dicta. «Vaya usted
poniendo eso en lenguaje poético». El alumno escribe: «Lo que pasa
en la calle». El lenguaje poético es el de la realidad y la calle, en la que
parecen que no están nuestros políticos, sobre todo los más sectarios.
Están en la modorra de su Babia particular y su pedantería engañosa e
ineficaz.

José Fuentes / Badajoz
Su correo a c/Josefa Valcárcel
N. 42. Madrid 28027
Correo electrónico opinion@larazon.es
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LO MÁS COMENTADO

Xus D Madrid / Palamós
(Gerona)

EN LA

LO MÁS VISTO

financiación irregular que
había colonizado las
instituciones catalanas. Todos
esos indicios apuntan a que el
ex president de la Generalitat
estaba en el centro de un
sistema de corrupción. La
condena por desobediencia al
Tribunal Constitucional no
tapa ni puede hacerlo la
condena moral por el 3 por
ciento. La inhabilitación
jurídica se suma a la que, de
momento, es una
inhabilitación ética.

LO MÁS COMPARTIDO

Después de la condena del
Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña contra Artur Mas
por desobedecer al Tribunal
Constitucional a dos años de
inhabilitación, el político
separatista pretende ahora
presentarse como un
perseguido por causas
políticas. Incluso parece
querer utilizar la inhabilitación
jurídica para esconder la
inhabilitación moral que ha
ido aumentado en las últimas
semanas. Las declaraciones en
el juicio del «caso Palau» y las
investigaciones del escándalo
del 3 por ciento están
arrojando indicios más que
suficientes de una trama de

LA ENCUESTA

¿Cree que la dec
Supremo venez
dejar sin compe
al Parlamento e
«golpe de Estad

LA PREGUNTA D

¿Cree que los orga
Venezuela para rev

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 134

TV3

dissabte, 1 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hace un mes que comenzó el juicio del caso Palau y
en este tiempo se han puesto de manifiesto los
métodos de Millet y Montull para desviar dinero en
beneficio propio y también para terceras.
Hace un mes que comenzó el juicio del caso Palau y en este tiempo se han puesto de manifiesto los métodos de Millet y Montull para
desviar dinero en beneficio propio y también para terceras. La constante era que ellos lo decidían, que Fèlix Millet lo ordenaba y que
sin ser aprobado por los órganos de la dirección, ni de la Fundación, ni del Orfeón se aplicaba todo. Un ejemplo son los incentivos que
decidió asignarse por el buen funcionamiento de la entidad que no estaban previstos en los estatutos. Decl.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 29

Catalunya Radio

divendres, 31 de març de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Joan Oller admite que a los trabajadores del Palau
de la Música les cuesta abstraerse del juicio a Fèlix
Millet y Jordi Montull.
Joan Oller admite que a los trabajadores del Palau de la Música les cuesta abstraerse del juicio a Fèlix Millet y Jordi Montull. Decl. Joan
Oller
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RNE-1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS BARCELONA
DURADA : 38

divendres, 31 de març de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Los auditores del Palau de la Música que ayer
declararon ante el juez han afirmado que nunca
encontraron irregularidades contables.
Los auditores del Palau de la Música que ayer declararon ante el juez han afirmado que nunca encontraron irregularidades contables.
Decl. Emilio Sánchez Ulled; Antoni Garcia.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : MAS DE UNO CATALUNYA
DURADA : 35

Onda Cero

divendres, 31 de març de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Los dos auditores del Palau de la Música que ayer
declararon ante el juez aseguran que nunca
sospecharon que se estuvieran cometiendo
irregularidades.
Los dos auditores del Palau de la Música que ayer declararon ante el juez aseguran que nunca sospecharon que se estuvieran
cometiendo irregularidades. Decl. Antoni Garcia.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 35

Catalunya Radio

dijous, 30 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La magistrada que preside el juicio por el expolio
del Palau de la Música llama la atención a la ex jefa
de contabilidad de la institución porque no
recuerda nada.
La magistrada que preside el juicio por el expolio del Palau de la Música llama la atención a la ex jefa de contabilidad de la institución
porque no recuerda nada. Rosalía Inglés, que durante la investigación declaró que había mucho movimiento de cheques, de gran
cantidad de dinero, y una contabilidad paralela, hoy tenía amnesia. Decl. juez; ex jefa de contabilidad.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 21

O.J.D.: 9286

TARIFA: 410 €

E.G.M.: 85000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: PANORAMA

31 Marzo, 2017
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO VESPRE
DURADA : 105

RNE-4

dijous, 30 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Los auditores del Palau de la Música que hoy han
declarado ante el juez han afirmado que nunca
encontraron irregularidades contables.
Los auditores del Palau de la Música que hoy han declarado ante el juez han afirmado que nunca encontraron irregularidades
contables. Decl. Emilio Sánchez Ulled; Antoni Gràcia; Montserrat Comas; Rosalía Inglés.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 22

O.J.D.: 5740

TARIFA: 232 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUNYA

31 Marzo, 2017

ARREU/CATALUNYA
El fiscal posa contra les cordes
els auditors del Palau de la Música
 El fiscal va posar ahir contra les cordes els dos auditors
que van analitzar els comptes del Palau de la Música, en un
dur interrogatori en què els ha demanat explicacions per no
haver detectat el desviament de fons, i a una excomptable
de l'entitat que reiteradament adduïa falta de memòria.
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