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El dúo de pianistas Víctor y Luis del
Valle rinden homenaje a Paul Dukas
El ciclo de conciertos de
otoño de la Fundación
Botín conmemora hoy
el 150 aniversario
del nacimiento del
compositor francés
:: LOLA GALLARDO
SANTANDER. El dúo de pianistas
Víctor y Luis del Valle conmemorará hoy el 150 aniversario del nacimiento de Paul Dukas con un concierto en la Fundación Botín (20.30
horas). La actuación se enmarca dentro del ciclo de conciertos de otoño,
con entrada libre, previa reserva on
line. El compositor y crítico francés
Paul Dukas es recordado por sus obras
‘El aprendiz de brujo’, ‘Ariadna’, ‘La
Peri’ o ‘Barba azul’, entre otras.
El autor de piezas musicales sinfónicas, de cámara y de teatro, se caracterizó por ser un compositor perfeccionista y autocrítico, que heredó un legado de extraordinaria excelencia musical. Precisamente ‘El
aprendiz de brujo’ es la pieza elegida por los hermanos Del Valle para
abrir el concierto. Le seguirán ‘Lindaraja’, de Claude A. Debussy (18621918), ‘L’embarquement pour
Cythère’ y ‘Capriccio d’après Le Bal
masqué’, de Francis Poulenc (18991963), ‘La Valse’, de Maurica Ravel
(1875-1937) y ‘Fantasía sobre Porgy
and Bess’, de George Gershwin (18981937).
Víctor y Luis del Valle han sido reconocidos como una de las agrupaciones camerísticas más sobresalientes de Europa y han sido galardonados con la Medalla de Plata del ciclo
El Primer Palau (Palau de la Música
de Cataluña, en 2005). Además, han
recibido reconocimientos en el concurso europeo Musiques d’Ensemble 2008 y el Premio del Público en
la XI Dranoff International Two Pia-

Los pianistas Víctor y Luis del Valle tocarán hoy en la Fundación Botín. :: DM
no Competition de Miami. En noviembre de ese mismo año se proclamaron también ganadores y Premio Especial Mozart en el Bialystok
International Piano Duo Competition (Polonia). En abril de 2011 se alzaron con el Premio del Público en
el XXI Central European Music Festival (Zilina, Eslovaquia).
En la actualidad, los hermanos Víctor y Luis del Valle compaginan su
actividad concertística en distintos
escenarios del mundo con su labor
docente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y el de
Aragón y en la Escuela Superior de

Música Reina Sofía.

Próximos conciertos
El ciclo de conciertos de otoño de la
Fundación Botín continuará el 9 de
noviembre con el concierto de la poeta Olvido García Valdés y la guitarrista María Esther Guzmán, que ofrecerán una velada musical conmemorativa del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Interpretarán la pieza ‘Mística y poética musical’. Y el 16 de noviembre, la
Fundación Botín acogerá el concierto de violoncello y piano ‘Héroes y
villanos’, a cargo del dúo de solistas

Ingolfsson-Stoupel, que girará en
torno al Congreso de Viena (1815).
La programación continuará el 30
de noviembre con la actuación del
pianista Javier Negrín, con un concierto conmemorativo del centenario de la muerte de Alexander Scriabin titulado ‘Una ruta romántica de
Varsovia a Moscú. El color y el sonido: Un juego sinestésico’.
Y, finalmente, el 14 de diciembre,
el guitarrista Jaime Velasco, la soprano Marta Arbonés y el Cuarteto Versus interpretarán la ‘Antología de
compositores de Cantabria. Música
de Cámara para guitarra’.

JOSÉ LARA GANA
EL CONCURSO DE
CANTE FLAMENCO
DE SANTANDER
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El malagueño José Lara, de 73
años, volvió ayer a ganar el
Concurso Nacional de Cante

Constitucional cuan- y un representante de la empresa Focus,
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el sentido de las
palabras testigos previstos, ya que de esta for- de los tres acusados se han mostra- pendió el proceso participativo todo
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de Irene Rigau hace unos días en Ca- ma se «hacía valer el derecho de de- do en privado satisfechos con la de- quedó en manos de los 42.000 vo-

Abad, directora de la empresa pública CIRE, que se encargó de producir
y suministrar las urnas y papeletas
del 9-N con un coste de 143.738 euros. Comparecen a instancias de la
Fiscalía, que indaga si el Govern
participó de forma activa en la organización de las votaciones tras la suspensión por parte del Constitucional
a principios de noviembre, lo que demostraría el delito de desobediencia.

EMILIO
SÁNCHEZ ULLED

cerse cargo de la querella contra
Mas junto con el teniente fiscal de
Cataluña, Francisco Bañeres.
Nacido en Lérida en 1965, Sánchez Ulled inició su carrera como fiscal en 1994. Tras pasar por Delitos
Económicos, desde 2005 es delegado de Anticorrupción en Cataluña,
que depende de la Fiscalía General
del Estado. De hecho, es conocido
por el caso Palau o por conseguir
condenar la trama de empresarios e
inspectores de la Agencia Tributaria
del caso Hacienda, uno de los procesos más largos y cuyo juicio duró casi un año. También trabajó dos años
en Polonia en la Oficina Europea Antifraude y fue presidente tres años de
la Unión Progresista de Fiscales. Los
que le conocen explican que bajo su
«verbo envidiable» y su pose irónica
hay un trabajador metódico e incansable que asegura que su mayor logro es no haber traicionado nunca a
su conciencia. La misma que apareció para replicar a Mas y reivindicar
el oficio de fiscal.

FISCAL EN EL
CASO DEL 9-N

El fiscal que reivindicó
su imparcialidad
G. G. BARCELONA
Sin duda, la causa por las votaciones
del 9-N y su presunta desobediencia
al Tribunal Constitucional supera
cualquier proceso judicial vivido hasta ahora en Cataluña. No es nada habitual que un imputado esté deseando declarar para recibir el apoyo de
miles de personas ni que entre al juzgado envuelto en una mística soberanista. Pero lo que es menos normal
es que la Fiscalía deba recordar ante
un procesado y sus abogados que su
actuación se ajusta a los «principios
de legalidad e imparcialidad».

Es lo que hizo durante la declaración de Artur Mas el fiscal Emilio
Sánchez Ulled, que volvió a aguantar cómo un imputado por este proceso –antes lo hicieron Irene Rigau
y Joana Ortega– rechazaba responder a sus preguntas en esta fase de
instrucción. Sánchez Ulled se tomó
con deportividad esta negativa y, tirando de la ironía que le caracteriza,
aseguró que se las guardaba hasta el
día del hipotético juicio... o no. Pero
el fiscal no se calló ante la afirmación del presidente de que con su silencio no pretendía «despreciar» el

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El fiscal Emilio Sánchez Ulled en una imagen del año pasado. EL MUNDO
papel del Ministerio Público, aunque
la suya era una forma de protestar
ante la «imposición» de la querella
por parte de la Fiscalía General del
Estado, ya que contó con el rechazo
de la Fiscalía Superior de Cataluña.
Sánchez Ulled replicó que tan imparcial estaba siendo la actuación de
la Fiscalía en ese interrogatorio co-

mo cuando en la jornada del 9-N él
mismo informó en contra de que se
retiraran las urnas de la votación,
como solicitaban a los juzgados varias denuncias de particulares y partidos. De hecho, al ser el primer fiscal en actuar durante el proceso participativo fue designado por la
Fiscalía General del Estado para ha-
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Barcelona

‘Barcelona melòmana’ desvela curiositats sobre la música clàssica, els teatres lírics i els grans compositors que van visitar la ciutat, com Strauss i Liszt.
ARxIU ANGLE EDITORIAL

cine

Espanyol Projecció simultània de
Palabras de amor, d’Antoni Riba
i Mi profesora particular, de Jaim
Camino. BiblioMusiCineteca. Vilà
Vilà, 76. A les 19.00 hores.

Dona Dins el cicle Accions i
resistències, projecció de Stella, d
Sylvie Verheyde. Cine Boliche.
Diagonal, 508. 20.00 hores. 3 eur

Colombià El Festival la Diàspora
projecta el curt documental
Francisco Carranza, la pasión por
instante, de Juan Carlos Delgad
Fnac Triangle. Plaça de Catalunya
4. 19.00 hores. Gratuït.

Sèries Marató de sèries amb la
projecció dels primers capítols de
Mad men. Fnac L’Illa. Diagonal, 5
A les 17.00 h. Gratuït.

conFerències
33 El violoncel·lista Pau Casals (dreta), en un partit de tennis, el seu esport favorit.

Música per a barcelonins
CRISTINA SAVALL
BARCELONA

L

es famílies de l’alta burgesia
barcelonina que a finals del segle XIX eren propietàries
d’una llotja al Liceu la decoraven al
seu gust. Algunes fins i tot tenien
cuina i les partides de cartes hi eren
habituals. Així ho explica Cesc Avilés a Barcelona melòmana (Angle Editorial), llibre on fa un curiós recorregut per la passional relació dels barcelonins amb la música clàssica.
«Molts han escrit llibres, tesis doctorals, articles i monografies sobre
música i Barcelona. La meva aportació és una síntesi divulgativa sobre la passió musical de Barcelona
que, si és possible, pretén dibuixar
somriures. No és ni una simfonia ni
tampoc una òpera. És un divertimento d’un apassionat de la música clàssica», avisa Avilés al pròleg. Per això, Barcelona melòmana està plena
d’anècdotes, com que Pau Casals
és qui va descobrir al món les suites
per a violoncel de Johann Sebastian
Bach, datades del 1720.
Era el 1891 i el músic català només tenia 15 anys quan, acompanyat del seu pare, va trobar aquestes
sis oblidades composicions instrumentals en una botiga de partitures de segona mà del carrer Ample.
«Fins llavors només alguns especialistes de Bach sabien que existien,

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ARxIU

però les consideraven
simples exercicis de tècnica sense atractiu per
ser interpretades. Casals
les va estudiar i al cap de
12 anys les va glorificar,
interpretant-les per tot
el món», explica l’autor,
que al llibre no cita que
Eric Siblin va explicar
detalladament aquesta
història a Les suites per a
violoncel, obra publicada
el 2012 per Turner.
33 Sala Beethoven de l’antic Teatre Líric.
La història dels temples de la música, com és ara el Palau
de la Música Catalana, s’apodera de
diversos capítols de l’obra. La menys
coneguda és la del luxós Teatre Líric,
que va ser inaugurat el 1881 a la cantonada del carrer de Mallorca amb
el de Pau Claris, on fins al 1873 hi
havia els jardins dels Camps Elisis.
El 1900 aquest teatre va ser derruït.
Allà va ser la primera vegada que a
Barcelona es va escenificar Carmen,
de Georges Bizet.
El quart acte del llibre està dedicat a les visites de Liszt, Strauss, Stravinsky i Shönberg a Barcelona amb
anècdotes sobre sopars al Ritz. H

33 Cartell de la ‘Passió segons Sant
Mateu’, a l’Orfeó Català (1958).

33 ‘Barcelona melòmana’ (Angle
Editorial). Obra de Cesc Avilés Pàmies, publicat a la col·lecció ‘Inspira’,
número 52. 19,90 euros.

Càncer de mama Jornada Gene
salut després d’un càncer de mam
amb conferències de Gabriel
Andrés Ortuño, Ricard López i
Chiara Pegolo. Associació Live!
Calàbria, 147. A les 18.00 hores.

La Pedrera La sociòloga turca
Nilüfer Göle conversarà amb la
professora Dolors Bramon sobr
islam i laïcisme. Passeig de Gràcia
92.3 A les 19.30 hores. 4 euros.

Museus Conferència d’Enric H.
March sobre Els museus anatòm
de Barcelona, 1849-1938. Muhb
Plaça del Rei. A les 19.00 hores.

Síria Haykal Khatib Izzat,
llicènciat en ciències polítiques,
parlarà de Síria en l’actualitat. Pas
i futur. Centre d’Estudis. Bar el
Paraigua. Pas de l’ensenyança, 2
20.00 h.

Prostitució Trobada amb Sònia
Sánchez, exprostituta, escriptora
activista. Centre cívic Urgell. Urge
145. A les 19.00 hores.

Drets humans Eradicar la fam i la
malnutrició: un gran repte penden
amb Marco Gordillo, Esther Viv
i Josep Cabayol. Cristianisme i
Justícia. Roger de Llúria, 13. A les
19.00 hores.

exposicions

Fotografia Inauguració de la
mostra fotogràfica The body the
soul, d’Euro Rotelli, i presentació
del llibre homònim amb l’autor.
Institut Italià. Passatge de Ménde
Vigo, 5. 19.00 h. Entrada lliure.
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Barcelona ciutat
Practica l’entrevista laboral en anglès.
Activitat dins de la Campanya Treba
llar a l’hivern.
Punt d’Informació Juvenil Sarrià  Sant
Gervasi. Brusi, 61 (18 hores).
La Sardana. El grup Aura organitza

trobades poètiques i culturals al vol
tant d’un tema. Avui, sessió en ho
menatge a la sardana amb projec
cions, intervencions musicals i pre
sentació dels seus aspectes culturals.
A la segona part, s’obrirà una Roda
de poetes on tothom qui ho vulgui és
convidat a recitar.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (18 h).

Marató de sèries: ‘Mad men’. Projec

ció dels primers capítols de la setena
temporada.
Fnac L’Illa. Av. Diagonal, 549 (18 h).

Trastorns neurològics induïts per l’ex
posició a xenobiòtics. Conferència a

càrrec del doctor Eduardo Rodríguez
Farré, emmarcada en el cicle Dilluns
de Ciència: Investigant per a la millora
de la nostra.
Residència d’Investigadors. Hospital, 64
(18.30 hores).

EXPOSICIONS
DE LA SETMANA

]L’artista Perico Pastor inaugura divendres que ve l’exposició Plats

i olles al Museu del Càntir d’Argentona. D’altra banda, avui s’inau
gura a l’Istituto Italiano di Cultura de Barcelona una mostra fotogrà
fica premiada arreu del món en la qual Euro Rotelli interpreta la
figura humana.

The body the soul. Exposició de
les fotografies d’Euro Rotelli i
presentació del llibre que les
recull. Es tracta d’un treball
que ha rebut nombrosos pre
mis arreu del món, en el qual
l’autor interpreta la figura
humana a partir de la dansa.
L’autor estarà present a l’acte
inaugural. Istituto di Cultura
Italiano. Passatge Méndez
Vigo, 5, Barcelona (inaugura
ció, 19 hores).
Alrededor del sueño, Barcelona.
Fotografies d’Ángel Marcos
en les quals l’artista capta el
moment de canvis polítics,

socials i culturals de Barcelo
na, i reflexiona sobre el mo
del de ciutat. Galeria Trama.
Petritxol, 5, Barcelona. Fins
el 10 de novembre.

Dimarts, 20
Fotografia de carrer. Fotografies

de Josep Salip. Centre cívic
Cotxeres Borrell. Viladomat,
28, Barcelona. Del 20 d’octu
bre al 7 de novembre.

Dijous, 22
Obsesión Doméstica. Magdale

na Bors explora la idea d’allò
que és sublim a la vida quoti

Fernández al voltant de la seva no
vel∙la La última llamada.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

diana i ho converteix en imat
ges seductores i estranyes
que atrapen l’espectador.
Seu de Gas Natural Fenosa.
Pl. del Gas, 1, Barcelona. Del
22 d’octubre al 12 de febrer.

Dissabte, 24
Viatjar a l’edat mitjana. Com
eren els viatges a l’edat mitja
na? On es viatjava? Qui ho fe
ia? Per quins motius? respon
dre aquestes i d’altres pre
guntes similars és l’objectiu
de l’exposició. Museu Epis
copal de Vic. Plaça Bisbe Oli
ba, 3, Vic (inauguració, 12 h).
Josep Maria Serra

Pere Flaqués, el modernista de Sant
Andreu. Conferència a càrrec de Dani

BarcelonaCatalunya: quina relació
construïm? Dintre del cicle El país que

farem, taula rodona amb Francesc
Canosa, escriptor i periodista del diari
Ara, i Miquel Guiot, director del llibre
Barcelona, capital d’un nou estat.
Modera Patrícia Gabancho.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Accions i resistències. Projecció d’Ste
lla, de Sylvie Verheyde. El film tracta
sobre què pot representar per a una
nena l’accés a la cultura i l’educació i
com aquestes eines poden ser fona
mentals a l’adolescència. 3 euros.
Cinemes Boliche. Avinguda Diagonal,
508 (fins dimecres, 20 hores).
Recordhomenatge al mestre Josep
Guinart i Ortiga (100 anys del seu nai
xement). Concert a càrrec d’Evelio

Tieles, violí, i Cecílio Tieles, piano.
Centre Sant Pere Apòstol. Sant Pere més
Alt, 25 (20 hores). Entrada lliure.

del grup Son de La Rambla en solida
ritat amb l’organització Iai@flautas.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra
diel, 8 (20.30 hores). 6 euros.
Fluxclub. 6a temporada d’aquest

Mercè Riera, historiadora de l’art i di
vulgadora cultural.
Baraka Club de Viatges. Muntaner, 327
(19 hores).

TELÈFONS
Ú T I LS

ta novel∙la de Juan Francisco Ferrer.
L’autor conversa amb Eloy Fernández
Porta i Robert JuanCantavella
Llibreria Laie. Pau Claris, 85 (19.30 h).

Música tradicional cubana. Actuació

Xerrada Viatgera: Les catedrals gòti
ques a França. Xerrada a càrrec de

Planella, director de teatre, parla de
la gola.
Biblioteca Camp de l’ArpaCaterina Al
bert. Indústria, 295 (19 hores).

El Rey del Juego. Presentació d’aques

Guitarra i tradicions musicals del món.
El compositor i intèrpret Fernando
Pérez presenta una volta musical i
cultural amb diferents instruments
de corda polsada. Gratuït.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30 h).

Puigdellívol.
Centre cívic Navas. Navas de Tolosa, 312
(19 hores).

El teatre i els set pecats capitals. Pere

de Marco Gordillo i Esther Vivas.

Cristianisme i Justícia. Roger de Llúria,
13 (19 hores).
Club de Lectura. Tertúlia amb Empar

Perico Pastor i la ceràmica
Avui

Eradicar la fam i la malnutrició: un gran
repte pendent. Conferència a càrrec

PERICO PASTOR

Platsiolles.PericoPastorexposaperprimerave
gada a Argentona. La mostra acollirà pintures
sobre paper i ceràmiques il∙lustrades. L’artista
explica “les obres han estat triades tenint en
compte l’espai i l’ocasió. M’ha semblat millor

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

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

concentrarme en el bodegó, però no he pogut
resistir posarhi un parell de quadres amb fi
gures que em semblaven ajustarse a l’espai”.
Museu del Càntir. Plaça de l’Església, 9, Argen
tona (inauguració, divendres, 23, 19 hores).

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

club de vídeo, el qual pretén reflectir
la vitalitat del vídeo de creació de
Barcelona.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (21
hores).
Vivir flamenco. El Tablao Flamenco
Cordobés presenta aquest espectacle
dintre del cicle La Aristocracia del Fla
menco, amb Farruquito.
Palau de la Música Catalana. Palau de la
Música, 46 (21 h). De 12 a 54 euros.

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

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

La parte de la Iglesia que menos ves
es la que más te necesita

Ayuda a la Iglesia Necesitada se creó en 1947 para ayudar pastoralmente a los católicos
necesitados o que sufren persecución. Con tu colaboración apoyamos a misioneros,
religiosos y sacerdotes en más de 150 países del mundo.

Necesitan de tu caridad para seguir viviendo
y de tu oración, para no perder la esperanza.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

LA CAIXA

2100 2415 42 0200140293

Ayuda a la Iglesia Necesitada
Fundación de la Santa Sede
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Mercats


Anglès, Arbúcies, Camprodon, l'Escala, la Jonquera, Palafrugell, Puigcerdà, Quart, Roses,
Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de les Abadesses, Tordera, Tortellà.

Solidaritat
FORNELLS DE LA SELVA
Dinar benèfic  A les 2 de la
tarda a La Sitja dinar benèfic i
concert de la Coral Sol Ixent a
favor de l’Oncolliga.
SANT HILARI SACALM
Festival benèfic  A 2/4 de
7 de la tarda al Teatre Catalunya festival «Sant Hilari
amb força contra la leucèmia»
amb dansa, música i humor a
càrrec d’artistes de Sant Hilari
i la comarca. Preu 6 euros. Els
diners de l’entrada es destinaran exclusivament a la Fundació Josep Carreras per a la investigació de la leucèmia.

Espectacles
GIRONA
Concert  A les 7 de la tarda
a la sala Montsalvatge de
l’Auditori espectacle «Només
per a uns quants?» creat i
presentat per Marcel Gorgori.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Familiar  A les 12 del migdia al Mundial espectacle familiar amb l’obra «Amb lletra
menuda» de la companyia
Teia Moner.
LLAGOSTERA
Infantil  A les 6 de la tarda
al Teatre Casino Llagosterenc
espectacle infantil de la Xarxa.
PALAFRUGELL
Recital poètic  A les 5 de la
tarda a la sala d’actes del Teatre Municipal recital poètic i
projecció audiovisual amb un
espectacle musical enregistrat al Palau de la Música organitzat pel Racó Poètic de
Palafrugell.
SALT
Espectacle  A les 6 de la
tarda a El Canal de Salt, Guy
Cassiers i The Littell project
presenten l’espectacle «Le
sec et l'humide», una performance sobre el poder de la
paraula. Preu: 28€ Dins el
Festival Temporada Alta.

Música
BANYOLES
Concert  A les 7 de la tarda
a l’Auditori de l’Ateneu concert Frames Percussion.
BESCANÓ
Concert per a nadons  A
les 11 del matí i a les 12 del
migdia al Teatre concert per a
nadons «Pintamúsica» amb
Únic Produccions.
FIGUERES
Concert  A les 6 de la tarda
al Teatre Municipal el Jardí
concert ciutat, concert commemoratiu de l’atorgament
del títol de ciutat a Figueres
amb entrada gratüita.
GIRONA
Concert  A les 12 del migdia a l’Auditori cicle Girona Coral amb el concert «Mites, tra-

dicions, cultures» a càrrec de
l’Escola Coral del Conservatori
de Música Isaac Albéniz.

DESTAQUEM

Jazz  A 2/4 de 9 de la nit al
Sunset Jazz Club jam session.
Concert  A 2/4 de 8 de la
tarda al Celtic Bar Girona (C/
Riu Güell, 1), concert en acústic del cantautor català Joan
Rovira. Preu: 5€
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Concert  A les 7 de la tarda
al Mundial concert de Noèlia
Rodiles al piano.
PALAMÓS
Trobada de corals  A 2/4
de 9 de la nit al Teatre La Gorga trobada de corals palamosines amb Escalem Coral, Palamós Gospel Choir, Coro Azahares, Coro Añoranzas del Sur,
Coral Tramuntana de la Gent
Gran i Fusions grup vocal.

BANYOLES
Festa de Sant Martirià  A
partir de les 12 del migdia al
Teatre Municipal de Banyoles, pregó de la Festa Major
de Sant Martirià 2015, que
enguany anirà a càrrec de Jordi Xena i Ballada. El pregó
també es traduirà a la llengua dels signes.

SANT GREGORI
Concert  A 2/4 de 7 de la
tarda a l’església parroquial
concert del cor Maragall.

Projeccions
BANYOLES
Cinema  A les 6 de la tarda
al teatre de l’escola de la Vila
projecció de «Mad Max, furia
en la carretera».

GIRONA
Cursa del carrer Nou  A les
9 del matí inici de la cursa popular del carrer Nou amb curses de 5 i 10 quilòmetres.
Com a gran novetat, la cursa
popular gironina per
excel·lència recupera la Milla
(1.609 metres) que s'obre a
totes les edats amb quatre
sortides, segons categoria.

Infantil
BESCANÓ
Espectacle  A les 11 del
matí, a les 12 del migdia i a
2/4 de 5 de la tarda al Teatre
de Bescanó, espectacle musical «Pintamúsica! (concert per
a nadons)», un viatge sensorial per escoltar, mirar i crear.
Tres músics, actors i cantants
són els guies en aquest viatge creatiu a través de les estacions de l’any que porten a
crear una adaptació del quadre «Dona i ocells en la nit»
de Joan Miró. Preu: 7€ / 8€

Teatre
CASSÀ DE LA SELVA
Representació  A les 6 de
la tarda a la sala del centre recreatiu representació de l’obra
«La dona de negre» de la
companyia D’Art Produccions.

VILOBÍ D’ONYAR
Fira de la Llet  Al llarg del
dia celebració de la fira de la
llet, amb concursos, concentració de tractors d’època, exhibicions, espectacles infantils, benedicció i desfilada de
maquinària agrícola, dinar popular, conferències i música,
entre d’altres.

Circ  A les 12 del migdia i a
2/4 de 5 de la tarda al Teatre
Municipal, Slava Polunin &
Viktor Kramer presenten
«Slava's SnowShow». Circ poètic enmig d’un paisatge de
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RIPOLL
Familiar  A les 12 del migdia al Teatre Comtal representació de l’obra familiar «Canta’m un conte» de la companyia del Nyguit.

Fira del Vehicle d’ocasió 
Durant tot el dia al centre de
la ciutat celebració de la fira
del vehicle d’ocasió.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Teatre amateur  A les 6 de
la tarda al Teatre Auditori Narcís Masferrer concurs de teatre amateur amb «KBarret25».
SARRIÀ
Teatre amateur  A les 5 de
la tarda al Centre Parroquial,
representació de l’obra «Sense Pietat», de la Cia. Plus 65,
Companyia de Tatre Amateur
SILS
Teatre amateur  A les 6 de
la tarda a la sala La Laguna
mostra de teatre amateur Lluís Lladó amb la representació
de Terra Baixa.

OLOT
Fira de Sant Lluc  Durant
tot el dia a diferents espais de
celebració de diverses activitats amb motiu de la Fira de
Tardor de Sant Lluc. A més, al
centre, fira ramadera, fira del
dibuix, fira Handmade amb robes i fils, artesania i fira d’entitats. Programació per dies a
www.turismeolot.com

SALT
Fira-Mostres d’entitats 
De les 11 del matí a les 5 de
al tarda al passeig Ciutat de
Girona mostra d’entitats amb
una trobada de l’associacionisme amb tastets d’arreu del
món, jocs i tallers infantils,
música i dansa al carrer.
SANT HILARI SACALM
Fira de la Micologia i el Bolet  Al llarg del cap de setmana celebració de la fira del
bolet amb diverses activitats
com circuit de burricleta, ruta
del micòleg, gimcana del bolet, rutes en poni, demostració d’oficis del bolet o conferències. També hi haurà parades i exposició de bolets. Informació: www.santhilari.cat
SANT JOAN ABADESSES
Fira de la carbassa  Durant
tot el dia a la plaça Anselm
Clavé sisena fira de la carbassa amb concurs, exhibició de
treballs manuals amb carbasses i mercat de productes relacionats amb la carbassa.

Fires
ALBANYÀ
Fira del Bolet  A les 10 del
matí obertura oficial de a fira.
- A partir de les 10 del matí
parades d’artesania i alimentació relacionades amb el
món del bolet.
- A la 1 del migdia pregó inaugural a càrrec de Pep Sala.
- A les 4 de la tarda animació
infantil amb El Pot Petit.
ARBÚCIES
Fira de tardor  Durant tot
al barri vell, als carrers Major,
Sant Jaume, Vern, Prat Marcet
i plaça de la Vila fira de tardor
amb parades d’artesans, mostra de treballs de les dones
artesanes, exposició d’animals del Montseny, passejades amb ponis i exposició de
bolets, entre d’altres activitats als carrers.
FIGUERES
Fira d’intercanvi  A 2/4
d’11 del matí a la fira infantil
de l’intercanvi i mercat de segona mà a la Rambla el biòleg
Albert Burgas explicarà a través de fotografies la seva experiència en un viatge a l’Amazones. Activitat organitzada per l’Iaden.
Animals  De les 10 del matí
a les 7 de la tarda al Parc Bosc
fira Adoptàlia amb doma natural, habilitats canines, gossos d’assistència, gimcana de
gossos, frisbee, animació infantil, concurs i demostració
d’agility, inflables, espectacles, tallers per a la mainada i
xocolatada per a tots els assistents.

CELRÀ
Representació  A les 6 de
la tarda al Teatre Ateneu representació de l’obra «Lisístrata» a càrrec de la companyia Quantus Teatre de Lloret
de Mar.
GIRONA
Representació  A les 6 de
la tarda a la sala La Planeta
representació de l’obra «La
Banda del Teflón» de la companyia Cascai Teatre.

més, al centre de la ciutat fira
ramadera, fira del dibuix, fira
Handmade amb robes i fils,
artesania i fira d’entitats.

VIDRERES
Representació  A 2/4 de 6
de la tarda al Teatre del Casino la Unió representació de
l’obra «Robin Hood» de la
companyia Veus-Veus.

Premis
MAÇANET DE LA SELVA
Premi Gregal  A les 12 del
migdia al teatre La Societat,
acte de lliurament dels IV Premis Gregal de Novel·la.

glaç. Uns quants pallassos es
mouen per un paisatge lunar
que esclatarà multicolor.
Preu: 32€ / 20€ / 10€.

GIRONA
Fira d’intercanvi  De les 10
del matí a les 2 de la tarda davant de l’Institut Narcís Xifra
fira d’intercanvi i segona mà
al Pont Major.
OLOT
Fira de Sant Lluc  Durant
tot el dia a diferents espais de
al ciutat celebració de diverses activitats amb motiu de la
Fira de Tardor de Sant Lluc. A

Festes
GIRONA
Dia del Medi Ambient  A
2/4 de 9 del matí a la zona de
darrera del GEiEG de Sant
Ponç anellament d’ocells per
fer educació mediambiental.
L'associació Espai Natura realitzarà un anellament d'ocells,
dirigit per un expert titolat,
per fer educació mediambiental i posteriorment es realitzarà un voluntariat per fer caixes niu i es col·locaran algunes d'aquestes caixes niu per
fer una acció de millora d'un
espai natural. Organitza: Associació Espai Natura
Amb la col·laboració del Decathlon

Taller
GIRONA
Art  A les 12 del migdia al
Caixafòrum taller de ciència
familiar «La Lletreria».

Marxes
ARBÚCIES
Caminada  A les 9 del matí
sortida de la plaça de la Vila
de la caminada a Sant Marçal
del Montseny.
CALONGE
Marxa sostenibilitat  A
2/4 de 9 del matí a l’aparcament del Teatre Fontova sortida de la marxa caminada
verda amb una durada de
dues hores amb motiu de la
Setmana de la Mobilitat.
- A 2/4 de 10 del matí des del
mateix punt sortida de la pedalada popular amb una durada de dues hores amb esmorzar i obsequi per a tots els
participants.
LLAGOSTERA
Ruta  A les 8 del vespre des
del pavelló sortida de la XVII
Ruta dels Molins.
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Per publicar actes a l’agenda s’han d’enviar
amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça
de correu electrònic fets.diaridegirona@epi.es

PERALADA
Passejada popular  A les 9
del matí des del Cafè del Centre passejada popular a favor
d’Oncolliga. L'itinerari és apte
per a totes les edats i hi haurà
esmorzar a la tornada. La inscripció a la caminada és gratuïta per als nens; els adults
han de pagar 5 euros que aniran en benefici de l'Oncolliga.

Sardanes
SANT JOAN ABADESSES
Anivesari agrupació  A les
5 de la tarda al pavelló municipal 40è aniversari de l’Agrupació Sardanista de Sant Joan
Castanyada i doble audició de
sardanes amb les cobles Ciutat de Girona i Tres Vents.

Festivals
BESALÚ
Festival Internacional de
Màgia  A diferents escenaris espectacles de màgia al
carrer, actes pels més petits,
mercat esotèric i actuacions
especials.

Gastronomia
LLAGOSTERA
Jornades gastronòmiques
del bolet  Fins al 8 de novembre jornades gastronòmiques de la cuina del bolet als
restaurants Ca la Maria, Ca
l’Artau, Can Cassoles, Hostal
el Carril, Mas Roure, Els Tinars,
Cal Degollat, Taverna Can Pou
i Restaurant Can Darder.
LLORET DE MAR
XIII Jornades Gastronòmiques La Cuina del Peix de
l'Art  Diversos establiments
del municipi de Lloret de Mar
ofereixen, fins al pròxim 31
d’octubre, menús especials
dins les XIII Jornades Gastronòmiques La Cuina del Peix de
l’Art. Restaurants adherits: Autèntic - Barca d'Or, Rigat Park
Hotel, Ca l'Amic, Can Bolet, El
Racó de Fenals, El rossell, El
Trull, El Ventall, Fenals Internacional, Hotel Guitart Monterrey, Arrosseria de Fenals, La
Lonja, La Mar, Hotel Marsol,
Mas Romeu, Pops, Hotel Santa
Marta, Sybius Cala Canyelles.
PALAFRUGELL
Tastets  A 2/4 d’1 del migdia al centre de la vila tastets
d’es Niu amb acompanyament
musical a càrrec dels restaurants participants a les jornades gastronòmiques Es Niu.
TORROELLA DE MONTGRÍ
X Jornades gastronòmiques
La poma a la cuina.  Els restaurants Catamaran (Hotel
Clipper & Villes); Molí del Mig,
Alba, Club Nàutic Estartit i Medes II de Torroella de Montgrí i
l´Estartit participen aquest
mes en la vuitena edició de les
Jornades Gastronòmiques «La
poma a la cuina», que organitza l´Estació Nàutica EstartitIlles Medes amb la col·laboració de l’Ajuntament. El menú
s’ofereirà en els establiments
adherits fins al 31 d’octubre.

Exposicions
BANYOLES
Exposició  La Llotja del Tint
XXI de Banyoles acull, fins al
pròxim 25 d’octubre, l’exposició «Temps. L’estudi de la

ment», de Roser Oduber. Un
recull de les tres darreres etapes d’un camí que l’artista va
iniciar fa anys. L'escenari
canviant representa tota una
recerca d’introspecció i anàlisi, on el seu principal protagonista és l’ésser humà en el
paisatge efímer que habita.
CALDES DE MALAVELLA
Exposició  El Balneari Vichy
Catalan de Caldes de Malavella acull, fins al pròxim 20
de novembre, una exposició
de dibuixos del col·lectiu Urbans Skecher Girona que retraten les instal·lacions.
LA JONQUERA
Exposició  Els Porxos de Can
Laporta de La Jonquera acullen,
fins al pròxim 23 d’octubre,
l’exposició d’escultura «Esforç»
de l’artista ARC’º Pujol.
GIRONA
Exposició  El Museu del Cinema de Girona acull, fins al
pròxim 24 de gener, l’exposició «Garbancito de la Mancha. 70 anys del primer llargmetratge europeu d'animació
en color». La mostra commemora el 70è aniversari de l’estrena a Barcelona del primer
llargmetratge europeu d'animació en color. Una productora i distribuïdora catalana, Balet y Blay, i un dibuixant i
il·lustrador d'origen valencià,
Arturo Moreno, aixecaren una
ambiciosa i costosa pel·lícula
d'animació en plena postguerra i enmig de dificultats i penúries de tot tipus.
Exposició  El Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar acull,
fins avui diumenge, l’exposició «Animated Painting» de
Xavier Escribà. Una obra en
format vídeo on l’artista comparteix moments de dubte,
moments de joc, moments de
vida de taller... moments en
què contínuament estem confrontats i temptats per determinar una possible versió final i definitiva de l'obra pictòrica, moments en que posem
en risc en deixar de jugar.
PALOL DE REVARDIT
Exposició  La Sala d'Exposicions del Castell de Palol de
Revardit, acull fins al pròxim
dia 1 de novembre l’exposició «Nedant pel castell» de
l'artista Emili Armengol.
ROSES
Exposició  L’espai Ca l’Anita de Roses acull fins avui,
l’exposició «Pintura, poesia,
objectes d’art i paella» de
l’artista Juanjo Viñuela. Horari
de l’espai per avui: de 12 a
14 h i de 17 a 20 h.

Concursos
CASTELL-PLATJA D’ARO
14è Concurs de còmic 
Com és habitual, el tema dels
treballs que es presentin és
lliure però han de ser inèdits i
no premiats en cap altre concurs. Els diàlegs podran ser en
català o en castellà i la tècnica també és lliure. Hi ha tres
modalitats: tira còmica (de 2 a
4 vinyetes), historieta (a partir de 5 vinyetes i fins a tres
fulls DIN-A4 en la categoria
juvenil, i entre 3 i 6 fulls com
a màxim en la categoria d'adult), i animació (2D, 3D,
flash, stop motion, claymotion... amb una extensió de
15 segons fins a 4 minuts). El
termini finalitza el pròxim
28 de novembre.
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Abraçades a l’asfalt
E L M I RA D O R
Mayka Navarro
Amb els ulls embenats i els braços
oberts es va plantar Mamadou
Korka Diallo al mig de la Via Laie
tana, a l’altura de Jaume I. Els
transeünts s’aturaven. El miraven.
Tornaven a mirar. Xiuxiuejaven. I
només uns quants s’hi acostaven
prou i l’abraçaven. La d’aquest jo
ve activista de les abraçades va ser
alguna de les iniciatives particu
larsquevananimarlajornadasen
se cotxes, i sense encant, que es va
celebrar ahir en aquest tram de la
ciutat.
Amb la seva companya de pis
Àfrica Rodríguez, Mamadou Kor
ka va voler mesurar amb la seva
performance el grau d’afecte dels
transeünts, en absència de l’estrès
dels cotxes. Sense cartell informa
tiu. Sense parlar. Sense mirar. No
més amb el seu somriure i els bra
ços ben oberts convidant acolli
dors al contacte, al frec i a
l’abraçada.
“Aquest experiment deu ser
una cosa molt internacional per
què només l’abracen els guiris.
Mira, mira... un altre estranger.
Ho veus?, ni pregunta, s’hi acosta i
l’esprem.” La narradora és Maca
renaMorejón,sevillanade31anys,
i una de les persones contractades
aquest dissabte per l’Ajuntament
de Barcelona com a punt d’infor
mació a la jornada sense cotxes.
Amb el seu peto verd, “plantada
com un pi” la Macarena va passar
dotze hores, de vuit a vuit, al costat
de les tanques que impedien la cir
culació pel carrer de Jaume I. Un
punt privilegiat per controlar les
abraçades que anaven regalant, a
compte gotes, a en Mamadou.

Què se sent allà plantat? “Provi
ho vostè mateixa”. Fins que el cos i
els sentits s’acostumen, se sent un
cert desassossec. Se sent soroll.
Massa per tractarse d’un tram
sense cotxes. Els organitzadors de
la jornada van deixar un dels car
rils de la Via Laietana obert al

transport públic, i el puja i baixa
dels autobusos, al costat de les mo
tos perdudes, trencaven aquesta
pau que un entén que hauria de
regnar en un espai sense motors.
Devia faltar poc per a les tres de la
tarda i just a aquella hora, el sol es
colava carrer avall per Jaume I i

escalfava i il∙luminava aquesta re
dactora convertida per quinze mi
nutsen estàtuaplantadaen unain
tersecció tan transitada la resta de
dies que allà les abraçades tenen
com a banda sonora el clàxon dels
cotxes.
Com ja va disseccionar la Maca

Bicis, autobusos i algun cotxe que confonia els vianants en el primer tram de Via Laietana

Els superpoders del Super3
E L M I RA D O R
Cristina Jolonch
Tot estava preparat per als més
petits al tram sense cotxes de la
Diagonal. Perquè poguessin mo
PALAU
DE de
LA MUSICA
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delar
figures
colors, jugar
a
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rena, gairebé tots els que es van
acostar a abraçarlo eren estran
gers. La britànica Jacqueline va
ser la primera. I així un rere l’altre.
Fins a un matrimoni de Gràcia que
va preguntar si havia estat con
tractada per l’Ajuntament per
amenitzar la jornada i calmar
l’emprenyament dels que no po
den viure sense cotxe.
Que ho tinguin ben present. Si
tallen que tallin. Però la gent no
entenia per què si la Guàrdia Ur
bana impedia el pas a la Via Laieta
na des de la Gran Via, hi havia ve

hicles que es colaven des de la res
ta d’interseccions i podien
circular fins a l’altura del Palau de
la Música sense impediment, però
esquivaven els vianants despistats
que es creien que el carrer ja era
tot seu. En Pepe i la Lola es van es
pantar molt quan després de di
versos minuts espaterrats sobre
l’asfalt davant de l’antic Departa
ment d’Interior, van sentir l’en
sordidor xiulet d’un cotxe que
traslladava amb moltes presses
una núvia fins a l’altar. “Però, això
no estava tallat?”, va cridar en Pe

Un jove va voler mesurar
el nivell d’afecte dels
transeünts sense cotxes,
es va embenar els ulls i va
regalar abraçades

ANA JIMÉNEZ

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

pe mentre s’incorporava de terra
rondinant amb la selfie a mig fer.
Iamigllegiresvanquedaralgun
dels llibres infantils que omplien a
vessar les taules del punt de lectu
ra instal∙lat davant del tram de la
muralla romana: L’artista que va
pintar un cavall blau, The king of
Capri, Amb bogeria... I al costat
d’un número molt grapejat de la
revista ¡Qué Me Dices!, amb Ra
quel Mosquera i la seva parella a la
portada passejant el seu nadó, un
llibre del Servei Català de Trànsit:
L’emocionant adolescència. Joves
al volant. Lectura incomprensible
un dia en què es convidava els ciu
tadans a sentirse reis absoluts de
l’asfalt.
Emily Emu, la vocalista del grup
Stiff Cats, va brillar davant de l’ho
tel Central. Amb la seva insepara
ble flor als cabells, va cantar rock
and roll com li agrada a ella, des
calça, amb la planta dels peus ne
gres de quitrà. Ballant sinuosa i
amb la seva veu aïllant aquest tram
de la Via Laietana de la resta. Ve
nia de gust imitarla, descalçarse,
i ser els amos d’un asfalt on s’abra
ça i es regalen petons. c

Expoele

L’Arc de Triom
ho farà també
edició d’Expoe
pal esdevenim
ropa dedicat a
trica, en què es
provar alguns d
trics i híbrids q
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Entrevista ● La cantante y compositora mallorquina abraza la lengua de Shakespeare en
su nuevo disco, ‘Vivir sin miedo’ ● Pronto visitará Viena, Ámsterdam, Barcelona y Madrid

Conxa Buika: «El inglés es universal;
te salva la vida estés donde estés»
que la ayudó a canalizar
sus impulsos, sin atarlos.
Cantante, compositora,
productora musical, escritora y poeta, para atreverse
a publicar la mezcolanza
musical que la caracteriza
ha necesitado precisamente
de «esa rebeldía muy justa
que llega pasados los cuarenta, que te hace meterte
en follones con la lengua
por delante, la cabeza muy
alta y solidez en el discurso, sabiendo por qué te metes».
Lo ha grabado, mezclado y masterizado en Londres, porque dice que «el
sonido se mueve» y que
ahora mismo la calidad sonora está en Europa, no en
EE.UU., donde la tendencia es «aislarte en una sala
muy seca».

EFE

En el octavo disco de estudio de su carrera, Concha Buika (Palma, 1972)
abunda más que nunca en
las letras en inglés en «un
homenaje» a este idioma y
demuestra otra vez que es
una artista escurridiza en
naciones y etiquetas musicales. «Soy una embajadora del estilo mutante multiforme», bromea. Titulado
como el primer sencillo del
álbum, una pieza de «calentamiento» que surgió
hace unos meses, este Vivir
sin miedo (Warner Music)
defiende «el derecho a individualizar el sentimiento
de estar bien y a compartirlo, en un mundo en el
que hemos aprendido a
asumir grandes culpas».
La artista ha cantado en
español, –«obviamente, es
mi lengua», dice–, en francés, en armenio, homenajeó la canción mexicana, el
blues... y ahora el inglés,
«un idioma universal que
te salva la vida estés donde
estés» y que suena mejor
según las melodías. «Soy
hija de inmigrantes guineanos, nacida en Mallorca
y criada en 25.000 lugares.
Soy una mezcla de países y

La cantante y compositora Conxa Buika.

así vivo», reivindica esta
vocalista que rechaza cualquier presunción de que el
mayor uso del inglés en las
letras de este disco busque
mayor proyección internacional o «hacerse la americana».
Entre las colaboraciones,
que incluyen a la dama alemana del neo soul Meshell

VELADA
●

Art Viu festeja su
patrón en su cena
anual entre socios

El restaurante Binicomprat
de Algaida fue el lugar elegido para que la AsociaPALAU
DEViu
LA MUSICA
CATALANA
ción Art
organizara
su

Ndegeocello y al cantaor
flamenco Potito, destaca
también la presencia en el
segundo sencillo, Carry
your own weight, del estadounidense Jason Mraz.
Fue una idea del coproductor del disco, Martin Terefe, conocido por sus trabajos previos con Coldplay y
Zaz, y al que escogió por-

Conciertos

En el ir y venir que se ha
convertido su vida, una gira sin interrupciones, mañana tiene previsto ofrecer
un concierto en Viena y el
día 21 en Ámsterdam, antes de regresar a España en
noviembre para actuar el
día 7 en el Palau de la Música de Barcelona y el 15 en
el Teatro Circo Price de
Madrid.
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La cantant mallorquina Concha Buika fotografiada a la rambla de Catalunya de Barcelona. Tornar~ a la
capital catalana el 7 de novembreper presentar el disc Vivirsin toledo al Palau de la Mfisica. ~0~E~

Buika canta des de
"la llibertat i el desordre"
La cantant mallorquinapublica el disc ivir sin miedo’
lors i sabors de tot el m6n.En els flltims anys he fet quatre gires mudials; per rant, quina mflsica hauria de
fer? Mflsica universal, perqu6aixl 6s
Concha Buika (Palma, 1972) revisa
corn s6cjo, da no teniml’obligaci6 de
l’agenda. "Aquesta setmana he estat
sentir-nos estrictament iprofundaa Polbnia, a Portugali ara a Barcelo- ment locals flnicament. Tots som
na. I despr6s a Viena iAmsterdam", m6s universals del que ens pensem",
diu. Enuns llocs hi actua, i en d’al- diu la cantant mallorquina.
tres hi fa promoci6del disc Vivirsin
Buika defineix Vivir sin miedo
toledo (Warner, 2015). Tot plegat
comun disc sorgit de "la llibertat i el
dins d’una gira que passar~ pel Pa- desordre, un sentiment que quan no
lau de la Mflsica el 7 de novembre. hi ha danys col.laterals 6s molt di"Aquesta professi6 et separa molt vertit’. "Quans6c a l’estudi tota sode la gent. Viatjo cada dos dies, i ai- la amb l’ampolleta de rom no hi ha
x~’ 6s complicat tenir amistats con- danys col-laterals", afegeix una arvencionals", explica Buika, que tista que es considera"un soldat que
q,uan no volta pel m6nviu a Miami.
"Es una ciutat on no hi ha hivern i
que influeix i afecta molt la meva
mflsica, perqu6la llum i l’ento rn s6n Canvi
fonamentals per als compositors.
Viure en un edifici davant del mar descontrolada,
i la mdsica
des d’on veus la migraci6 dels ocells emva reconduir",
diuBuika
i com corren les tempestes m’hainfluenciat moltissim. A m6s, a Florida la pres6neia animal 6s molt forta, transmet un missatge" que rep no
i aix6 d6na molta energia", diu.
sap d’on. "De les muses", diu abans
A Miamiha enllestit un disc pro- de trobar una analogia si m6s no
duit pel suee Martin Terefe iamb sorprenent. "Sun Ra deia que Spacol.laboracions de Jason Mraz, Po- ce is theplace, i que els mflsics v6nen
tito i Meshell Ndegeocello.Vivir sin del planeta Sirius. Jo estic conventoledo mant4 les constants artlstiquda que tenia ra6. $6c un canal
ques de Buika, per6 aquesta vegada obert que rep una informaci6, la
ambun accent m6s jamaica. "Si, t6 descodifica i despr6s cadascfl la rep
un so m4s dub, i reggae, per6 tamb4 d’una manera’, afegeix.
hi ha rumba. Es molt eclectic, eom
Aromes flamenques, africanes i
tot el que faig, perqu6els meusdis- caribenyes sovintegen en una desecos s6n eomun calaix de sastre. 1 6s na de cantons que tenen un mateix
que 6s aixl eomemsento: no tinc una origen: "Nosaltres fem servir el sisidentitat definida, sin6 que tinc co- tema primitiu. Anemal principi de
XAVIER
CERVANTES
BARCELONA
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la mflsica: els tambors i laveu. I
a partir, d’aqul anemfent, tirant
cap a l’Africa, cap al Carib o cap
a Andalusia". Ja ho diuen, que al
principi va set el ritme.
Quan la Buika del 2015 mira
enrere somriu i agafa aire per
explicar per a qu6 serveix la mflsica. "Ambmi la mflsica ha fet
una miraculosa transformaci6.
Jo era un animal selv&tic i salvatge, i aixb era guapo perqu6 tenia molta energia i molta potbncia. Per6 la pot6ncia sense control, sense educaci6 i sense eleg~ncia no sezweix de res, perqu6
arab el material amb qu6 podries construir coses guapes acabes
construint destrucci6. Vaig ser
una nina rebel, descontrolada,
desmesurada, i la mflsica em va
reconduir i em va ajudar a canviar mentides per creacions, crits
per melodies", assegura.
Unaobra sobre]ulia Pastrana
Buika t6 l’agenda farcida de concerts, per6 tamb6hi ha espai per
a noves aventures, corn la participaci6 en una obra sobre dulia
Pastrana, "una mena d’6pera" del
col-lectiu artistic Apparatjik format per Terefe, Guy Berryman
(Coldplay), MagneFuruholme,
(a-Ha) i Jonas Bjerre (Mew).
un homenatge a Julia Pastrana,
una mezzosoprano mexicana del
segle XIXque patia hirsutisme i
va morir amb 26 anys. "Era fant~stica, per6 la van tractar tom
un animal", recorda Buika.~
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La pianistaLeonora
Mil)
posapuntfinal a gaireb
set d cadesals escenaris
JORDI CORTADA~ BARCELONA
va debutar
al Palau
dei...
la Mobra
L~sica
Catalana
el6 anys.
1949:Dijous
hi va
interpretar
Nozart
prbpia!
Tenia
al vesprela pianista i compositora
Leonora
Mil~ va posar
punt final a gaireb~set d~cades
als escenarisal mateix
Iloc, al Petit Palau, i acompanyada
per 500persones.
L’acte el va presentarI’actriu Carme
Sansai va comptar
ambles
actuacions,entre d’altres, dels pianistesAlbert
Guinovart,EnriqueBagariai AntoniBesses
i el virtuosismeal violf d’Oksana
Solovieva.
Mil~, vilanovinade 73anysi filla deJosep
Mila, destacat violoncel.lista de les orquestresPauCasalsi del
GranTeatredel Liceu, ha tingut unaIlarga carrera(m~s
de 100partiturescompostesi
unatrentenade discos publicats) marcada
pel fet deset nenaprodigii pel seucar~cter internacionaI.AIs
13anysva actuaral RoyalAlbert
Hall ambla London
Philharmonic
Orchestra,dirigida pel
polifac~tic Rudolph
Dunbar,primernegreen el c~rrec.
El 1966va set tamb~la primerainterpret de I’Estat que va guanyarel primer premi de piano del concurs ~laria Canalsdesq ue s’haviaunificat entrehomes
i dones
(de fet, cappianista deI’Estat eltornaria a guanyar fins a12006,quanse’l va endurBagaria). El 1979
va ser la primeraartista deI’Estat queactuavaa la Xina i el 1988la primeraquehi enregistravaun disc a mb
la ChinaNational Symphony
Orchestra.
Segurament
el cim de la sevacarrera va ser convertirel TirantloBlancen
un ballet, ambcoreografiade luri Petukhov,primer ballarf del Teatre Mussorgskide
Sant Petersburg,on es va estrenar el 1994.L’incendi
del Liceuva ajornar I’estrena a Barcelonafins a11996.
Petukhov,
ja retirat, va voler set dijous al Petit Palaui
va ballar amb
la sevafilla I~laixaI’escenafinal.
DeI’obra de Mil~ tamb~
en destaquen
els quatreconcerts per a pianoi orquestra,les can,cons
pera veui pianoo les havaneres
per a piano. Coma
interpret, especialista enAIb~niz,Falla, Granados
o Turina,la sevaversi6 de Doswohltemperierteklavier, de JohannSebastian Bach,~s considerada
"de refer~ncia"per la crftica
especialitzada.~

LeonoraMil6 al piano durant el concert ambmotiu del
comiatdels escenaris, d~ousal Petit Palau. ×AWERSAU~
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EL CASTIG DE FRANCO

D

78.331 processats
i 3.358 executats
a Catalunya
L’ArxiuNacional de Catalunyapublica un estudi
sobre els judicis sumarlssimsdel TribunalMilitar
dat sols al carrer. A milers de dones
els van robar els fills.
B~RCELONA
Segonsl’estudi de l’Arxiu, al principi, entre el 1936i el 1938, ]a dictaS6n milers de phgines que durant dura va fer una primera onada re76 anys han estat (i continuen) als pressiva sobre qui havia participat
soterranis de l’Arxiu del Tribunal d’una manera activa en elb~ndol reMilitar Territorial Tereer de Barce- public~ (milicians, alcaldes, regilona. Cavpetes i m6s carpetes esgro- dors, soldats o treballadors d’emgue’ides, firmades perjutges militars, preses col.lectivitzades). "Posterique van enviar a la presd i a la mort orment, entre el 1939 i el 1945, va
els que es va eonsiderar que eren ampliar la repressi6 sobre els que
contraris a Franco. Despr~s d’una havien donat suport a la Segona Reanhlisi exhaustivade tots aquests do- pflblica espanyola, els que simplecumentsi deu anys de feina, l’Arxiu ment eren denunciats corn a antiNacional de Catalunya (ANC)publi- franquistes o els funcionaris que haca les dades de 41 anys de repressi6: vien treballat per a l’administraci6
entre el 1939 i el 1980 es van obrir republicana’, destaca l’estudi.
81.966 processos que van afectar m~s
Els rebels, els que es van aixecar
de 78.000 persones -algunes tenien contra el governlegltim de la Repfim~sd’un proc6s obert-, de les quals blica -escollit ales urnes-,van ser els
3.358 van ser executades. 70.470 franquistes. Perb, per a Franco,els reeren homesi 7.718 dones.
bels eren els que havien donat suport
E1 document,que es pot consultar al govern escollit democrhticament.
a lawebde l’ANC,inclou diversos re- Aquestava ser precisament unade les
sumsestadlstics (per edat, sexe, lloc principals acusacions contra les perde naixementilloc de resid~ncia) so- sones represaliades: m~sde175%dels
bre els processats. Els pitjors anys de procediments (61.914) ho van set
la repressi6 van ser els primers de la rebel.li6, adhesi6, auxili o incitaci6 a
dictadura: el 90%dels sumar~’ssims la rebeHi6militar.
es van fer entre el 1939i el 1945.
Funcionarisrepresaliats
Afusellamentsde dones
Els funcionaris tamb~ van ser molt
Durant la Guerra Civil hi va haver castigats. Se’ls acusavade ser sospimolts morts al campde batalla i a la tosos de desafecci6 al r~gim (6.290
rereguarda. Perb, quan es va acabar procediments). Per exemple, l’abril
l’enfrontament armat, la repressi6
de11939 un funcionari de l’Ajuntava set ferotge. Franco no era preci- ment de Barcelonava ser processat
sament un home magnhnim. La llei
i executat. La sentSncia reconeix
marcial va durar fins al mart del que el va perseguir el POUM
i que
1948. A1 decret s’hi proclamava la tenia una conducta moral irreprotdeterminaci6 dels feixistes de cas- xable, perb el van matar per catalatigar tothom que "cegadoporsu sec- nista. Les penes no eren curtes i sotarismo incomprensible cometiera vint anaven acompanyades de
multes econbmiques. Segons
perjuicio a los fines que persigue es- l’estudi, 11.449 procedite movimiento rendentor de nuestra merits van acabar en una
Patria’. Molts homesi dories van set condemna de 12 anys i
executats simplement per no donar un dia; 3.831 processuport explicit al cop. Els feixistes sats, 20 anys; 3.563,15
anys, i 665, 30 anys.
Algunes presoneres patien pels seus
Unade les qfiestifills de 4 i 5 anys, que s’havien que- ons que destaca l’estuSILVIA MARIMON
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Neteja
Molts vanser
castigats
per no donar
supoFt
explicit
al copd’estat
Final
Francova
rnorir rnatant:
les Oltimes
execucions
vanser el
1974i el 1975
di 6s l’efecte que van tenir aquestes
condemnes en moltes families. La
majoria dels represaliats tenen entre
31 i 40 anys: "Tenint en compte que
era normalment l’home qui aportava el salari (o la major part), podem
dir que el fenomende la repressi6 va
afectar el conjunt familiar".
Henorsexecutats
Elr~gimfranquista no feia escarafalls
ambl’edat: entre els processats hi ha
una nena de nou anys, brfena, ala qual
es vaobligar apresentar declaraci6jurada; sis nois i set holes d’entre~0 i ~4
anys, i L433nois i 288noies d’entre 15
i 19 anys. Entre els executats hi havia
14 nois i una noia menorsd’edat.
Totes aquestes execucions es van
fer a l’empara d’una nova legalitat,
fomentada en uns consells de guerra sumarissims acostumaven a durar menys d’una hora oficiats sense les m~sminimes garanties jurldiques. A Barcelona es va afusellar
sobretot al Campde la Bota, i a la
resta de Catalunya, ales t~pies dels
cementiris. Les execucions es van
comen~ar a efectuar amb l’entrada
de les tropes franquistes a Catalunya. El terror calent va comen~ar
l’abril de] 1938i va afectar sobretot
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la linia de front que es va establir
durant seguint els rius Segre i Noguera Pallaresa. Els dirigents franquistes l’animaven: "Estamos decididos a aplicar la ley con firma inexorable: Mordn, Utrera, Puente Genil, Castro del Rio, id preparando
sepulturas. Yo autor[zo a matar como a un perro a cualquiera que se
atreva a ejercer coacci6n ante vosotros.., quedardis exentos de todas
responsabilidades", deia eljuliol del
1938 el general Queipo de Llano.
M~s del 96% van set executats
despr~s de la vict6ria franquista, entre el 1939i el 1945.Per6 la repressi6
va continuar fins a la Transici6, perqub entre el 1976i el 1980es van incoat 237 procediments a Catalunya.
Entre el 1947i el 1949es va perseguir
sobretot la guerrilla i els enlla~os
que la sostenien, comtamb~qualsevol brot d’oposiei6. Malgrat tot, a
Cat alunya van persistir nuclis resistents personificats en anarquistes
corn Massana, Facerias, Quico Sabat~ mort e11960 iRamonVila, Caracremada, que va caure el 1963.
Franco moriria matant: els flltims
executats van ser Salvador Puig Anrich i GeorgM. Welzelel 1974, i Juan
Paredes Manor, Txiqui, el 1975.~
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1. Certificat de
llicenciament
definitiu de
Jordi Pujol
pels Fets del
Palau de la
Mfisica.
02i03.
Requeriment
d’inhibici6 a
favor de la
justlcia militar
contra
Salvador Puig
Antich i la seva
causa
ordinhria.
04. Fitxa
policial de
Gregorio L6pez
Raimundo.
ARXIU NACIONAL
BE CATALUNYA
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ACTIVIDADES

Puntode encuentroempresarial
Losprincipalesnombres
de la economia
catalanase reOnen
en el ReialClubN3utic
BARCELONAras;

Ademfisde convertirse en el escaparate de las nuevas embarcaciones del mercado con hasta
670 modelos diferentes en el
Port Vell, el Sal6nNfiutico tambi~n es estos dias el punto de
encuentro de importantes empresarios de la economiacatalana. Asi, ayer se reunieron en el
Reial Club Nhutic de Barcelona
personalidades comoel presidente de Planeta, Josep Creuhe-

el hasta ahora presidente
del Sal6n inmobiliario Barcelona Meeting Point (BMP), Enrique Lacalle; el presidente del
Puerto de Barcelona, Sixte
Cambra; el mfiximo responsable de Fira de Barcelona, Jos~
Luis Boner; la presidenta de la
asociaci6n Orfe6 Catalh-Palau
de la Mfisica, MarionaCarulla;
el consejero delegado de Gas
Natural, Rafael Villaseca; y el
presidente del Sal6n Nfiutico de
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Barcelona, Luis Conde; entre
otros muchosasistentes.
Otro de los puntos de encuentro de la feria para este tipo de
eventos es el OneOcean
Club, el
nuevorestaurante oficial para visitantes y expositores. De hecho,
incluso hay un servicio de transporte con lanchas lanzaderas para que los asistentes y empresarios del SalSn puedantrasladarse directamente desde el Moll
delosasistentes
al evento
presidido
porLuisConde.
FIRA
BCN
d’Espanyaal punto de encuentro. Varios
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Colau mantindr
la pressi6
"preventiva"
als manters
MESURA
El governbarceloninegocia
ambI’oposici6unpla d’abordatge
de la vendaambulant
quegaranteixla presncia
policialenindrets"singulars
i estratgics"REALITAT
L’activitatexperimenta
unaugment
descontrolat
al frontportuari
FoE,

BARCELONA
L’executiu municipal de
Barcelona i els grups de
l’oposici6 van fer ahir un
pas preliminar per intentar descomprimirla pol~micapolitica sobre l’activitat del top mantaa ]a ciutat. Ambduesparts es van
reunir sota la presid~ncia
de la tinenta d’alcalde de
Drets Socials, Laia Ortiz,
per comen~ara tra~ar el
contingut d’un pla integral per fer fl~)nt a una activitat il.legal que, durant
l’estiu, s’tmlet m~svisible.
E1 govern de Colau va presentar una primera redacci6 del document, que ara
s’haur~ d’engreixar arab
les aportacions de la resta
de partits. La perspectiva
~s que al llarg del rues que
ve pugui estar embastat.
La proposta inicial que
va ]lanqar ahir Ortiz parteix del principi doct ]~_al,
ja reiteradament expressat i mastegat, que lavenda ambulant ~s tm fencmen que s~aa d’abordar
des de la perspectiva "social", ino estrictament policial. A~b~, tamb~explicita que no es pot desatendre la dissuasi6 sobre
aquesta pr~ctica i, per aix6, assegura que la Gu~trdia Urbana ha de mantenir "ram significativa pres~ncia preventiva" en esp~is de la ciutat que destaquirt per la seva"singularitat i importhnciaestrat~gica’. I aquests quirts
rien? Nos’explicita, tret
dels "principals eixos comercials". De let, en qu~i
corn es concreten aquests
enunciats seth una de les
tasques a negociar.
En re]aci6 a~nbaixS, el
grup de CiU ha presentat
un prec a ]a prSxima comissi6 de Presid~ncia an
qu~sol.licita que s’apliqui
m6spressi6 policial a tota

Ungrupdevenedors
situats davantdel monument
a Colom,undels puntsde Barcelona
on la pres~ncia
dels manters
~sm~svisible ¯ JOSEP
LOSADA
el5desetemin~edel20]5i
mis de comereiants, la
que pe]’met a la Guhrdia proposta de platamb~ p~eUrbana desenvolupar les
veu un canjunt de mesucompet~ncies de convires perqu~e] col.lectiu de
v~ncia, po]icia adminis- manters pugui accedir a
trativa i segm~etatpflblica serveis b~ics corn ara els
en aquesta ~ea.
venedors
ambulants
es calsocials o els de salut, o es
culaquehi hademanera
espuguin empadronar. AlhoE1 document base de
tablea Barcelona,
segons
un l’executiu local tamb~ ra se~s buscar~tfeina, tant
estudi
let perD,juntament. aposta perqu~el cos palials que vulguin regularitcial ap]iqui un protocol
zar la seva situaci5 corn
d’intervenci5
~atejat
que vulguin desenvolupar
]a franja del Port. En com a VictorAlfa- davant una activitat reglada. En
la pres~ncia de manters.
aquesta zona, i m~sexpliunaliina sbnilar, tamb~es
Aquesta oparaci6, pactacitament al voltant del
preveu la implantaci5 de
programes de formaci5
monumentde Colom, s~a
da ambels sindicats, diprodult en els ultlins me- buixa tres possibles esce- ambla possibilitat, condisos tm for~ increment de naris d’actuaci6 -del m~s cionada, d’accedir a un
venedors. "Hi ha una deci- rutinari al m~shostfl, en contracte laboral de sis o
sis po]itica, i nopolicial, de funci5 de l’actitud dels ve- dotze mesos. Per als que
no actuar, i la zona s’ha nedors- corn a resposta a vulguin centra~se en l’auconvertit en m~ mercat a alguns episodis d’a~estoocupaciS, tamb~hihaui~
]’aire lliure", expressava sions a agents que s’han
assessorament. Una altra
ahir el regidor convergent encadenat darrerament.
actuaci5 prevista ~s que
Joaqulin Forn. La fonnaguns venedors puguin set
A banda d’establir "esci5 reclama que es faci va- pais de dihleg" permarecol.locats en els mercats
let el conveinratificat an- nents ambel col.lectiu de ambulantslegals que hi ha
tre l’Ajuntamenti el Port la venda ambulant ogrea Bamelonm¯
L~. x|fr~,

ERCvol pararI’hotel del RecComtal

400

Arran
dela decisib
delfiscal
dendncia
deI’associaci5
Vede mediambient
i urbanismeinsenDefensa
dela Barcelod’investigar
el pm~s
d’apro- naVella,I’associacib
deve’ins
vacibdeI’operacib
urbanisti- delnucliantici la plataforma
caperconstruir
rhoteldeN.’.- Aturem
I’Hotelal RecComtal,
hezi Navarro
al carrer
delRec quesostenen
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Taqueta llega esta noche (22.30
horas) a la Glorieta de los Camps
Elisis, con el objetivo de amenizar, divertir y pasar un buen rato
de bailoteo en el Rumm Festival
Gastronòmic, primera feria de este tipo en Lleida, donde estarán
instalados 28 Food Trucks.
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su cantante Iria Estévez y su

Gonzalo del Val Trío abre
la nueva temporada de
Amigos del Jazz de Monzón
La nueva temporada de conciertos de la asociación Amigos del
Jazz de Monzón se estrena esta
noche (22.00 horas. 10 euros) en
el Auditorio con la actuación en
formato de trío del percusionista
Gonzalo del Val, presentando su
álbum ‘Three Generations’ y algunas novedades más.
Nacido en Miranda de Ebro,
Gonzalo del Val ha estudiado con
baterías de la talla de Marc Miral-

ta, Guillermo McGuill o Aldo Caviglia. ‘Seis cuentos musicales, su
primer disco, comenzó a obtener
reconocimientos en 2009 como
el de mejor nueva propuesta de
jazz. Actualmente lidera diferentes proyectos y tiene publicados
tres discos como solista.
Gonzalo del Val es reclamado
por otros músicos del género y
hace pocos meses estuvo actuando en Monzón formando parte
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del trío del vasco Víctor de Diego.
Junto a él, se podrá ver esta noche en acción a dos destacados
músicos de la escena barceloneses: Marco Mezquida al piano y
David Mengual al contrabajo.
El pianista balear con raíces
altoaragonesas es uno de los músicos jóvenes de mayor proyección en la actualidad. Este verano
ofreció un fantástico concierto en
el Monzón Jazz Fest como miembro del cuarteto de Javi Callén
y hace dos meses se presentó a
piano solo en el Palau de la Música de Barcelona.
David Mengual es un veterano
contrabajista altamente solicitado en la escena del jazz.

Garabatos (viola caipira) y Paco
Dicenta (bajo y efectos), presentando su disco ‘Xanelas’.
Este trabajo incluye temas
propios (fados gallegos, ‘fadeiras’ y cantiga gallega ‘afadistada’) y versiones de grandes temas de la música gallega y lusa.

FOTO: B.R.C. / Gonzalo del Val, con Marco (izquierda) y David Mengual
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Escenari|s
Maria Schneider

Una batuta exigent i subtil
EDUARDO HOJMAN

En el món del jazz circula un vell
adagi: si ets home i cantes, et pre
gunten si a més toques algun instru
ment; si ets dona i toques algun ins
trument, et pregunten si a més can
tes. Ni tan sols aquesta música, que
per a molts representa la llibertat i
que històricament va simbolitzar,
amb no pocs exemples flagrants, la
lluita per superar prejudicis de raça
i origen, no es deslliura del sexisme.
Si les dones instrumentistes conti
nuen sent minoria, les directores
d’orquestra o big band poden
comptarse amb els dits de la mà.
L’oblidada Lil Hardin Armstrong,
més coneguda per haver estat la se
gona esposa de Louis Armstrong;
Mary Lou Williams, comparable de
vegades amb Duke Ellington pel
seu abast estilístic; la japonesa To
shiko Akiyoshi, primera dona a
guanyar l’enquesta de la revista
Down Beat en el títol de millor ar
ranjador i compositor. I entre elles
destaca la multipremiada Maria
Schneider, posseïdora d’una de les
propostes més atractives que es
presentaran al festival de jazz de
Barcelona.
Nascuda a Minnesota el 1960,
Schneider va realitzar estudis for
mals en teoria musical i composició,

Ser dona mai no li ha
significat un problema
per posarse al
capdavant d’una
vintena d’intèrprets

Maria Schneider
en una imatge
promocional. A la
pàgina de la dreta,
dirigint la seva big
band en un concert
al Palau de la
Música el 2011
FOTOS:
JIMMY AND DENA KATZ /
XAVIER CERVERA
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però la seva trajectòria va quedar
marcada per les lliçons particulars
que va prendre amb Bob Brookme
yer i, més tard, pels seus treballs
amb Gil Evans, primer com a copis
ta i assistent, més tard com a col∙la
boradora musical. Evans va ser el
cervell entre les ombres d’una de les
revolucions del jazz. A finals dels
anys quaranta es reunien al seu loft
de Brooklyn joves inquiets que, sota
l’apel∙latiu de third stream (tercer
corrent), desitjaven incorporar a la
seva música elements de la compo
sició clàssica contemporània, amb
textures orquestrals i harmonies
complexes. Entre aquests joves hi
havia Miles Davis i el resultat va ser
el naixement del cool, a més d’una
estreta col∙laboració entre Davis i
Evans que es va prolongar durant
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Festival de Jazz de Barcelona Al marge de les vocalistes, poques són les dones que aconsegueixen destacar en el món del
jazz, i molt menys al capdavant d’una orquestra; per això és tota una excepció la nordamericana Maria Schneider, que
actua al capdavant de la seva big band en la present edició del festival barceloní
dècades. Com a arranjador i or
questrador, Evans va representar
un so del jazz que s’allunyava de la
potència contundent i de vegades
poc subtil del swing orquestral de
Count Basie o Fletcher Henderson
per centrarse en els colors i les
textures.
Quan, el 1992, es va fundar la
Maria Schneider Orchestra, el seu
so, que alguns van caracteritzar
com a evocador, majestuós i màgic,
semblava també una continuació
natural de l’estètica orquestral
evansiana. Res més apropiat,
doncs, que titular el seu primer disc
Evanescence. Aparegut el 1994, el
que més cridava l’atenció eren els
seus climes, les seves complexitats
harmòniques, les seves subtileses
rítmiques. Era, també, una música
exigent, plena d’al∙lusions, de vega
des difícil, i ubicada al pantanós
terreny entre el jazz d’avantguarda
i la música clàssica contemporània.
D’alguna manera, Schneider va

per a grans grups perquè m’encan
ten els colors instrumentals, i com
pondre peces que són gairebé re
lats, amb moltes entrades i sorti
des, poder passar d’una cosa molt
forta al silenci, utilitzar contrastos i
dinàmica. Les big bands conven
cionals posen molt d’èmfasi en el
poder del grup com a unitat. Per a
mi els músics són individus, i puc
ajuntar un clarinet amb una flau
ta”. Potser seria fàcil, i no del tot
inapropiat, argumentar que el
contrast entre la delicadesa, la for
ça i el silenci que caracteritza el so
de Schneider és eminentment fe
mení.
Després de Coming about i Alle
gresse, el 2004 Schneider va gravar
Concert in the garden. A més d’ha
ver estat el primer disc venut ex
clusivament per internet a guanyar
un Grammy, la música que conté,
plena d’influències brasileres i es
panyoles (amb temes com Choro
Dançado i Bulería, Soleá y Rumba),

nen textures avantgarde, sons de
big band i tradició cambrística,
com el jazz dels prats.
Ser dona, va declarar en una
ocasió, mai no li va significar un
problema a l’hora de posarse al
capdavant d’una vintena d’intèr
prets. Més difícil és la logística fi
nancera de mantenir una banda en
gira. Schneider la va resoldre in
serintse de ple en el circuit insti
tucional, component per encàrrec
per a formacions com la Carnegie
Hall Jazz Orchestra, el Kronos
Quartet o l’orquestra vienesa de
Peter Sellars. A més, Schneider és
una de les principals figures d’Ar
tistShare –plataforma col∙labora
tiva d’enregistraments que passa
per damunt de les discogràfiques i
els seus contractes lleonins– i
aconsegueix temps per lluitar per
la propietat intel∙lectual i els drets
digitals i, com si això fos poc, a fi
nals de l’any passat, en una col∙la
boració sorprenent, es va ocupar

passar a representar l’ideal que
perseguien els músics del tercer
corrent al loft de Gil Evans: donar
serietat i respectabilitat al jazz.
Fa uns anys, quan va presentar el
seu extraordinari Sky blue a L’Au
ditori de Barcelona, Schneider va
deixar força clares les seves dife
rències estilístiques amb el so de
les big bands clàssiques. “La majo
ria de les big bands no em resulten
interessants; és divertit sentir
grans orquestracions i sons forts
però no m’atreuen emocional
ment. La música de Gil Evans, en
canvi, era íntima, plena de subtile
sa, aire i espai, amb harmonies ele
gants i solos entreteixits en la com
posició, i això em va fer pensar que
jo podria expressarme en aquest
idioma. M’agrada la idea d’escriure

amb una formació de vintiquatre
músics, amb la meravellosa veu de
Luciana Souza sobrevolantho tot,
i amb un títol basat en un poema
d’Octavio Paz, sembla anar i tornar
de tot arreu, sorgeix, es remunta i
vola com si sempre hi hagués estat.
Si per a Sky blue la seva principal
font d’inspiració van ser les aus
(Schneider és ornitòloga aficio
nada) i la música peruana, The
Thompson fields, l’obra que ara
presenta a Barcelona, està inspira
da en el seu Windom natal i, més
específicament, en els sembrats de
la família Thompson, els seus veïns
de la infantesa, en la infinitat de
matisos, elevacions mínimes i di
minutes llacunes que es fonen al
paisatge. Alguns han batejat la mú
sica resultant, en la qual es combi

dels arranjaments de Sue (or a sea
son in crime), estranyíssim tema de
David Bowie de circulació limi
tada.
Un concert de la Maria Schnei
der Orchestra és una experiència
força peculiar. És una de les poques
directores de big band que no toca
cap instrument, i dirigeix amb mo
viments subtils del cos. En certs
moments, sembla que entre els
músics i ella hi ha fils que, si bé invi
sibles, quan ella els subjecta i mou
difuminen tant les figures indivi
duals com l’entorn, deixant tot just
una presència lluminosa, una mú
sica aèria i potent, com de prats i
tempestes llunyanes. |
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Maria Schneider Orchestra
12 DE NOVEMBRE. L’AUDITORI (BARCELONA)

Esclats de
jazz actual
Malgrat que la seva programació no és tan
impressionant com la d’anys anteriors, el
47è Festival Internacional de Jazz de
Barcelona ofereix un panorama bastant
ampli del jazz actual. La visita més impor
tant, pel que fa a trajectòria, és la de Chick
Corea. Antic col∙laborador de Miles Davis,
guanyador d’una vintena de Grammy,
heroi de la fusió dels setanta amb la seva
banda Return to Forever i extraordinari
pianista, Corea es presenta el dijous 22
d’octubre a L’Auditori –amb la seva nova
banda, The Vigil– on afegirà ritmes llatins
al seu univers més elèctric. I, com ja va fer
altres vegades, és probable que faci circular
fullets de cienciologia.
El pianista Danilo Pérez, el contrabaixista
John Patitucci i el bateria Brian Blade, a més
d’haver participat, sota la direcció de Way
ne Shorter, d’un dels quartets més llegen
daris del jazz recent, tenen una àmplia
experiència com a trio, i Pérez i Patitucci ja
havien experimentat aquesta formació
amb Roy Haynes. El seu nou projecte,
Children of the Light, es presenta el 28
d’octubre al Conservatori del Liceu.
Tres pianistes i dos guitarristes lideren
cinc dels concerts més atractius d’aquest
festival. Stefano Bollani, celebritat a la seva
Itàlia natal, va demostrar ja fa temps la seva
tremenda qualitat jazzística, i vindrà aquí
al capdavant del seu trio danès, el 2 de
novembre; el trio del seu compatriota
Giovanni Guidi compartirà escenari amb la
banda de la saxofonista xilena Melissa
Aldana el 4 de novembre; i Uri Caine aporta
rà la seva peculiar combinació d’intel∙lec
tualitat i sentiment el 29 d’octubre.
Els guitarristes són l’inclassificable Marc
Ribot, al capdavant dels Young Phila
delphias, posseïdor d’una paleta sonora
que circula amb facilitat del rock al free
més avançat passant pels ritmes llatins; i el
vell conegut de Barcelona, Kurt Rosenwin
kel, en un concert en solitari. Aquestes
propostes es podran veure el 17 i 18 de
novembre respectivament.
El jazz llatí estarà representat amb pom
pa i circumstància: el 21 de novembre,
Paquito D’Rivera interpretarà obres de
Gershwin i pròpies amb l’Orquestra Sim
fònica del Vallès al Palau de la Música
Catalana. El 24 del mateix mes, el virtuós
pianista Gonzalo Rubalcaba liderarà un
quartet llatí a L’Auditori.
I entre tanta i tan bona oferta, seria una
pena que es perdés de vista el concert del
trompetista Ambrose Akinmusire, el 9 de
novembre al Conservatori del Liceu. Tant
per la seva qualitat interpretativa com per
la seva ambició compositiva, Akinmusire
és un dels músics de jazz que miren cap
endavant. E.H.
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CULTURA¯ACTOAHOYEN EL ESPECT~CULO’VIVIR

FLAMENCO’ JUNTOAFARRUQUITO

La bailaora tarraconense Bel6n L6pez
se luce en el Palaude la MtisicaCatalana
¯ La bailaora tarraconense Be16n L6pezactuar~iesta noche (21
horas) en el Palau de la Mfisica
Catalana, formandoparte del espect~iculo Vivir Flamenco,con Farruquito, en el que el principal
protagonista es obviamente el
propio Farruquito, pero a quien
sobre el escenario del emblem~irico recinto barcelon6s acompa
fiarfin la artista tarraconense y
tambi6n otras bailaoras de pres-

tigio, comoKarimeAmaya.E1 espect~iculo se podr~i volver a vet
en el mismoPalau de la Mfisica
elpr6ximo lunes, dla 19, ala misma hora.
De hecho, BelCh L6pezya actu6 en el mismoPalau la pasada
semana, en aquella ocasi6n for
mandoparte del reparto del espect~iculo Los Farruco y Los Ama
ya, que pudo verse elviernes 9 de
octubre yen el que latarraconen-
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se tambi~n comparti6 escenario,
entre otros, con Farruquitoycon
Karime Amaya.
Las tres representaciones conformanel ciclo La Aristocracia del
Flamenco, organizado por el Tablao Flamenco Cordob6s -ilustre
tablao de Barcelona para con
memorar su 45° aniversario, y
que ha llevado avarias de las prin
cipales figuras del momentohasta el escenario del Palau.

Bel~n IApez
(enel centro,denegro),
j u ntoa suscom
paEeros
en’Los
Farrucoy
LosAmaya’,el
pasado
viernesen el Palaudela M,’isica.~o~:c~
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ENGANYAR ELS INGENUS

Jaume Ribas
er poder parlar d'ingenus, de
conﬁats i crèduls m'han de
permetre, improbables lectors, que em posi com exemple en la primera ﬁla. Podria citar tot un
caramull de vegades en què he sortit estafat, desenganyat o fallit de les empreses que he escomès amb la millor
voluntat. Però, a ﬁ de no convertir l'article en un eixugall de penes, només en citaré una.
Durant més de vint anys vaig ser soci
d’Anesvad, una ONG que treballava amb
els malalts de lepra a les Filipines i els
afectats per malalties rares a l'Àfrica. Fins
que, de sobte un dia, va sortir la notícia a
tots els mitjans de comunicació: el seu
president era ingressat a la presó. El motiu: es quedava amb tots els diners i portava una vida de milionari a la salut d'un
munt d'ingenus com jo mateix. Denunciat pels propis treballadors de l’‘ONG’,
no n'he tornat a saber res mai més. És
clar que ningun dels conﬁats donants no
recuperarem ni un cèntim.

P

 Per això, solidari amb els meus, m'ha

alegrat molt saber que la justícia ja ha fallat a favor del primers ‘accionistes’ de
Bankia que enredaren Eivissa i a la resta
de les Balears. Ells també van ser burlats
amb la publicitat enganyosa dissenyada
per uns delinqüents. Al igual que molts
dels compradors de pisos amb clàusules
abusives a les seves hipoteques. I tants
d'altres que poden ser estafats cada dia
amb les múltiples oportunitats que brinda la xarxa. Tots ells mereixen ser protegits pels poders públics.
Per aquesta raó també, cada dia segueix amb interès el processos de la ‘Gürtel’,de la trama ‘Púnica’,dels ERE d’AndaPALAU DE LA MUSICA CATALANA

EL OBJETI

lusia, de la família Pujol, el cas Pallarols,
del Palau de la Música i tants d'altres, que
donaren origen a una multitud d'empreses privades, dirigides per ‘emprenedors’
que semblaven honorables, però que vivien a cos de rei i, exclusivament, de la
corrupció generada als ajuntaments i governs autonòmics. Tots ells, són el paradigma signiﬁcatiu, però no l'únic ni molt
menys, de que vivim a un país ple d'institucions i d'empreses especialment dissenyades i administrades amb la ﬁnalitat
d'enganyar als contribuents, a la gent de
bona fe o massa conﬁada.
 El darrer exemple, exposat a la llum
pública la setmana passada, va ser la
confessió del tresorer del Partit Popular
de lesIlles, que ha anat guanyant eleccions gràcies als diners negres que repartia ell mateix, cunyat del delinqüent Matas i administrador del servei de ‘recaptació’ del seu govern.
Que el Tribunal de Comptes, malgrat
els indicis, hagi estat incapaç de detectar
i condemnar aquesta i d'altres irregularitats a les ﬁnances d'un partit polític, i
que d'aquesta manera, tan burda i perversa, la democràcia es pugui convertir
en una pura comèdia, ens fa arribar a la
conclusió que tenia raó el premi Nobel
V. S. Naipul quan deia que hi havia països on moltes paraules s'havien de posar
entre cometes perquè havien perdut el
seu signiﬁcat originari.
De moment, a Espanya, entre moltes
d'altres, ja tenim ‘ONG’, ‘accionista’, ‘emprenedor’,‘tresorer’ i ‘Tribunal de
Comptes’,que s'han d'escriure entre cometes. Només la mobilització dels ciutadans menys ingenus farà possible l'ansiada regeneració política i que puguem
deixar de destriar les paraules.

«El darrer exemple va ser la confessió
del tresorer del PP de les Illes, que ha
anat guanyant eleccions gràcies als
diners negres que repartia ell mateix,
cunyat del delinqüent Matas»

Dinamarca

 El zoológico de
cado hace meses
firmas. Se trata d

CHIC

Isabel Vicen

i no
Cor
chi
que
en ese país, un
es mentira, pe
dictador Kim J
de un cañonaz
fensa por qued
a su tío y núme
perjudicar la e
cargo del depa
porque criticó
país, tal como
inteligencia su
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Concert a I’Auditori arnb peces
de Pau Casals J Narc,s Boner
//DIUMENGEAnir~
a c~rrecdels pianistesNarc[sBonetiJordi Camelli la soprano
H~l~ne
Giraudier//DONACK~
La familia BonerIliurar~ al Vendrell el bust"PauCasals"deViladomat
ge, ales 12 del migdia. I ho
serh per dues raons imporConcert amb obres
rants. D’unabanda,per l’acte
de PAU CASALSi
que es far~ abansdel concert,
NARC|S BONET, a
a 2/4 de 12. En concret, al
c~rrec de Narcis Bovesfibul de rAuditori s’inauner (piano). H616ne
gurarh l’escultura de Josep
Giraudier (so wano)
Viladomat "Pan Casals", un
Jordi Camell, ~iano)
bust de bronzesobre elmflsic
AuditoriPauCasalsdel
vendrellencdonatpels fills de
Vendrell
l’arquitecte Lluis Boner
i Gari
Diumenge,
18, 12h
(Argentona, Maresme1893
Barcelona1933). Cal dir que
3d8
un d’ells ~s ]ordi Boneri
EIVendrell
mengol,precisamentl’arquitecte de l’AuditoriPauCasals.
I, d’altra banda,el concertque
La figmade PauCasalsser/~ la comen~ar~
ales 12 anir~ a c~rprotagonista del concert que rec dels pianistes Narcis Boes far~ a l’AuditoriPauCasals ner(un altre dels fills de Lluis
de1 Vendrell aquest diumen- Bonet)i Jordi Camell,junta-
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ment amb la soprano H~l~ne
Giraudier.Aqueststres interprets oferiran un programa
ambobmsde Pau Casals i del
mateix Narcis Boner.
Jordi Camell,pianista llorencenc, interpretar~ sis peces
per a pianode PanCasals, entre les quals hi ha P~ginaintima (1898) i Prelude (1946).
Jordi Camel1~s un pianista
de llarg recorregut format a
Tarragona,Barcelona,Paris i
Londresi dotat d’una marcada capacitat de comunicaci6i
claredaten l’exposici6artistica. Haeditat a laWorldPremiere Recordingla Integral per a
piano de Pau Casals (Columna
Mflsica, 2012). Camelldesenvolupaen paral-lel una inten-

sa activitat pedag6gica.Actu- (piano ambMariaCarbonell),
alment, ~s professor de piano loan Llongueresi EduardToli cap del Departamentde Mfl- drY, el qual va signar la seva
sica C1/~ssicai Contempor/miapresentaci6alpfiblic del Palau
de l’EscolaSuperiorde Mfisica de la MfisicaCatalana, amb13
anys, coma pianista i compode Caralunya (ESMUC).
sitor. La sevadensatraiectbPianistai soprano
fia musical s’ha manifestat
Ala segonapart del concerthi en el campde la composici6,
intervindr~el pianista Narcis l’acompanyament,
la direcci6
Boner, acompanyat per la d’mquestra,l’mganitzaci6, la
soprano H~l~neGirandier, i difusi6 i la gesti6 musicals,
interpretaran quatre canqons i particularment l’ensenyade bressolpopularscatalanes, ment, sense oblidar la seva
Diades d’amor, dues canqons acci6 constant al servei de la
popularscatalanes per a piano cultura catalana. NarcisBoner
i Haid~.
ha obtingut diversos premisi
Narcis Bonerva n~ixer a Bar- comandesde composici6. I la
celona 1’any 1933. Vafer els RepfiblicaFrancesali ha con- El pianista Narc,sBoneri
seus primers esmdismusicals refit el grau d’Officier clans la sopranoH~l~neGirausota el guiatge de Joan Massi~ l’OrdredesArtset des Lettres. dierI AUDITOEIPAUCASALS
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De cara a
la galeria

ORFE0CATAI..~
I VERDS

NENS DEL
VENDRELL

Le$d u es entitat$ es
EI$Nensdel Vendtell $’han
van unit diumengeen
convertit en colla de 9
el concertde I’Offe6 a
en descarregarel 3dgf al
I~uditori Brillant actuaciQ primerintent Tamb#van
arabu n color6perfecte, el
completarel 4dSa,que
cant de I’himne delsVerds
tampochavien provat mai

ORFEO CATALA

SUPORT ALS
IMPUTATS

FIRA DE SANTA
TERESA

Aquesta setmana
hi ha hasut diverses
concentracions en Suport
al presidenti altres c~rrecs
de la Generalitat imputats
per les urnesel 9 N

El Vendrell ha celebrdt
una concorregudaFira de
SantaTeresa EIs canvis
per portar I’alimentaci6i el
MostravTa la Ramblahan
estat un #xit
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MOs~c~I Con ce rt d e ro rfe6 Catala a r Audito r i d e Vilafra n ca IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Un OrR6 brillont
//ACOLLIDA
Orfe6Catal i CastellersdeVilafranca
mostren
unasintoniatotal a I’Auditori
3d8
Vilafranca
Dissabtepassat l’Orfe6 Catala
tomava a l’Auditori Municipal de Vilafrancaper oferk un
concert pie d’aHicients. Si el
margde 2013era la Polif6nica
de Vilaffancaqui portavaFOrfe6 a l’Auditori,aquestavegada
va set unacolla castollera, els
Castellers de Vilafranca, qui
organitzava la vetllada musical, precedidad’unavisita
dels offeonistesa la seu de Cal
Figarot, ambmasterc/ass castellera inclosa. Tot plegat en
justa correspond6nciaambles
recents actuacions dels verds
al Palaude la MflsicaCatalana,
en el Concertde SantEstevede
l’OffedCatala,i en el magnific
spot Et convidem
a somiar,de la
Fundaci60ffe6 Catala-Palau
de la MfisicaCatalana.
Encomengar
el concert, el director de l’Orfe6, ]osep Vila i
satisfacci6 per tomara cantar
a vilafranca, iva voler dedicar
l’acmaci6a la figura de Manel
CerveraFita, recentmentdesaparegut, corn a gtan impulsor
del cant coral.
Enaquest sentit, el programa
de la primerapart del concert
no podiaser m6sadient, ja que
consistia en fragments del

R~quiemAlemany de Johannes Brahms,en la seva versi6
per a piano a quatre mans. La
magnifica mflsica de Brahms
va sonar ambtota la forga i
expressivitat Rue demanala
partimra; les veus dels cantaires, dflctils al Bestprecis
del director, arribavenbelies
i nitides rant en elsforte corn
en els pianissimo, molt contrastats en diferents moments
de l’obra, i comptantsempre
amb l’impecable acompanyamentpianistic de Josep
Surinyaci JordiArmengol.Especialment emotius foren els
fragmentsSelig sind die Toten
(Benaurats
els morts),i la fuga
Die Brl6setendes Hertnwerden
wiederkommen
(gls redimits del
Senyortornaran.)
La segona part comengava
ambdos motets en llati, Da
pacem Dominei Laudate Dominum, dels compositors
nyera,clue el pfiblic va seguir
contemporards
ArvoPiirt i del dempeus, mentre els CastemateixIosep Vila i Casafias, i llers feien dos pilars de quatre
seguia ambdiverses peces del a bandai bandade l’escenafi,
nostre repertori tradicional, tot desplegantsengles estelaL’emigrant,L’HereuRiera, El des, al so de la cang6.
Rossinl~ol
i Elsametllers
florits. Tot seguit, el mestre Vila va
E1pflblic va apreciar molt la agrair la magnifica acollida
interpretaci6 de les diferents dels Castellers de Vilafranca
obres i va gaudir al maxim a l’Offe6Catala, i en les seves
ambles cangons m~s cone- pr6piesparaules"fins i tot ha
gudes. Els aplandiments fi- fet possibleque aixequ~ssim
el
nals van propiciar que l’Orfe6 nostre primertres de cinc’.
oferis corn a propina musical I encarafaltava la sorpresafiel seu himne,B1cant de Ia Se- nal del concert: la interpreta-
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ci6 de l’Himnedels Castellers
de Vilafranca Amunt Verds
per part de l’Orfe6 Catala,
amb nova ha~monitzaci6 a
veus mixtos. Els auto,s de
text i mflsica, Ricard Rafecas i Lluis Gim~nez,respectivament, van set convidats
a pujar a l’escenari per rebre
el reconeixementde pfiblic i
cantai~es. Aleshoresl’Offe6
va cantar l’himne de manera tan vibrant i brillant, que dels Castellers entremigdels
va rec!uerir un his, i aquesta cantaires de l’Orfe6. Un movegada, incorporant les veus mentmagici inoblidable!

Un moment
de I’ac:uaci6
conjunta de I’Orfe6 Catal-~
i els CastellersdeVilafranca A sota un moment
de la masterclassa Cal
FigarotI F~UX
M~RO
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La CLIPva expressar la seva disconformitat ambuna tercera personaque finalment va renunciar

Cer niques

Cumella

Jan6, medalles

i Francesc

de C.ranollers

Gronollers
EL 9 NOU

La Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Granollers
ha acordat iniciar l’expedient per atorgar les Medalles
de la Ciutat 2015 al doctor
Erancesc Jan6 Carrenc& i
l’empresa Cerhmica Cumella.
El lliurament es farh en un
acte poc abans de les festes
de Nadal.
Francesc Jan6 va n6ixer a
Granollers el 22 de desembre
de 1938 i ha dedicat la seva
vida professional a la medicina i a l’estudi dels medicaments. Es va doctorar per
la Universitat de Barcelona
l’any 1972 amb Premi Extraordinari i 6s especialista en
Farmacologia Cllnica. Va ser
catedr~tic de Farmacologia
de la Facultat de Medicina
de la Universitat Aut6noma
de Barcelona (UAB)entre els
anys 1984 i 2009 i posteriorment professor i catedr~tic
emSrit de la mateixa universitat. Tamb6va set cap del
Servei de Farmacologia Clfnica de l’Hospital de Sant Pau.
Entre altres c~rrecs, 6s

Francesc Jan6

Toni Cumella

membre del Comit~ Cientffic
de la Fundaci6 Ferrer per a
la investigaci6 que convoca
el Premi i les Beques Severo
Ochoa d’Investigaci6 Biom6dica, de la qual el doctor Jan6
~s membredel jurat. Forma
part d’un grup de persones
de la societat civil que ha
aportat la seva reflexi6 en el
Pla Estrat~gic vigent a l’Hospital de Granollers. Va jugar
al Club B~squet Granollers
i mant~ la implicaci6 amb el
club a travSs dels seus fills,
que formen part de l’estructura del club, i un n6t i una

n6ta que tamb6 hi juguen.
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CERAMISTES
DES DEL 1880
L’empresa Cer~mica Cumella
es dedica la fabricaci6 de productes ceramics des de l’any
1880. Els fills de Josep Reg~ts
Cruells, iniciador de l’activitat, Joaquim Reg/ls Cumella
i Antoni Cumella Setter,
van encaminar la producci6
de l’obrador familiar cap a
la construcci6. En aquest
mateix obrador Antoni
Cumella va desenvolupar la
seva obra personal.

A partir dels anys seixanta,
l’activitat va derivar cap a la
producci6 de gres destinat
a l’arquitectura. Posteriormerit, Toni Cumella Vendrell
va potenciar aquest caml,
col-laborant ambarquitectes. Avui, l’empresa disposa
de tres lfnies de producci6:
peces seriades, restauraci6
d’edificis i projectes arquitectbnics de nova concepci6.
Entre la relaci6 d’edificis histbrics en qu~ ha intervingut
hi ha 1’Hospital de Sant Pau,
el Pare Gfiell, el Palau de la
Mfisica o el Mercat de Santa
Caterina a Barcelona.
El Grup Municipal de la
CUPha expressat la seva discrep~ncia sobre el let que la
decisi6 l’hagi pres la Junta de
Portaveus. La regidora Maria
Oliver afirma que la proposta
ha estat de l’alcalde, que l’ha
traslladat a la Junta de Portaveus. Tamb6discrepa del
let que hagi estat per unanimitat i remarca que la CUP
es va oposar a una tercera
persona que es proposava per
rebre [a medalla i que finalment va decidir renunciar a
l’homenatge.

Contraste
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Desde la Escuela
os trabajos de los alumnos
de joyeria y disefio de la
Escola JORGC
del Col.legi
Oficial de Joiers, Orfebres,
Rellotgers i Gemmblegs
de
Catalunyase expusieronen el Foyer
del Palau de la Mflsica de Barcelona
durante el pasado mesdejunio.
u4 alumnosmostraron sus creacionesjoyeras realizadas durante el
curso uo14/uo15.Anillos, colgantes,
pulseras y hasta una tiara son
algunas de las piezas que conformaronla muestra y que permitieron
constatar la dedicaci6n y la profesionalidad de los futuros profesio- ’Monsde color’, anillo de Jordi Grebol
nales.¯

del

JORGC

L
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’Mi, Sol’ de LauraMasclans

Brazalete’Vitralls’ de MSnica
Ratera

