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Treball a fons
CLÀSSICA

Les arts florissants
Director: William Christie
Lloc i data: Cicle Palau, 100, Palau

de la Música Catalana
(15/XII/2016)
JORGE DE PERSIA

Si és dimarts, això és Bèlgica...,
comentaven aquells turistes des
del seu autocar. Doncs sí, si tenim
El messies, de Händel...., és Nadal,
encara que el tema de l’obra estigui relacionat amb un altre moment del calendari. Aquest reduccionisme de l’obra de Händel
a què ens tenen habituats els programadors –diuen que de cap altra manera el públic no responhauria de ser motiu de reflexió.
Que El messies ens ajudi.
I en aquest cas la versió de Les
arts florissants va ser absolutament generosa. Christie va fer
una feina monumental, molt cuidada i elaborada, incidint en detalls musicals de bon gust i treballant l’obra dins del caràcter més
pròxim a la seva originalitat.
Händel va buscar diversos camins d’èxit a Londres i, finalment, més que en l’òpera el va
trobar a l’oratori, en què hi ha
molt del gènere operístic. I William Christie ho va subratllar en el
formidable tractament de les àries, sobretot en les de la soprano
De Negri, que van brillar en orna-

Un moment de l’actuació

La versió de ‘Les
arts florissants’ va
ser absolutament
generosa i Christie
va estar monumental
ments i en capacitat vocal.
L’altra soprano, formidable i delicada, Katherine Watson, va brodar amb dolçor i transparència el
seu paper. El tenor Boden va ser
igualment eloqüent i expressiu
en to expansiu, mentre que el
baix i el contratenor van fer bona
feina, encara que amb dificultat
en l’exercici aeri de l’articulació
en els moments ornamentals.
Però on el director va treballar
amb determinació va ser en el ca-

ràcter de la part instrumental,
amb una excel·lent corda, homogènia, de pes, amb molt bona presència dels baixos i molt bona feina de la concertino.
L’orquestra va sonar amb personalitat, brodant els diàlegs amb
les parts de tenor, per exemple, i
amb distinció ornamental. Pel
que fa al director, va cuidar i va
impulsar a fons els eixos de tensió
a l’obra, de manera que va aconseguir un fraseig de gran eficàcia i
expressió. Matisos, contrastos i a
més bons solistes –a les trompetes naturals habituals va afegir
dues trompes, una cosa habitual
en les òperes de Händel. En fi, tot
plegat, acompanyat d’una formació coral excel·lent, de seccions
molt definides i precises, va deixar veure en aquesta presentació
un gran treball de conjunt.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 56

O.J.D.: 87909

TARIFA: 8109 €

E.G.M.: 462000
DISSABTE
DEL 2016
ÁREA: 447 CM² - 42% 17 DE DESEMBRE
SECCIÓN:
CULTURA

17 Diciembre, 2016
ANTONI BOFILL

33 William Christie dirigeix l’orquestra al Palau.

‘El Messies’, al Palau
CRÒNICA La interpretació de l’‘¡Al·leluia!’ sedueix el públic
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

I

tots van acabar cantant l’¡Al·
leluia!. Atenent a la petició de
William Christie, després de
gairebé tres hores de concert, el
públic que omplia el Palau va unir
les seves veus a les de Les Arts Florissants i els solistes per interpretar el
cèlebre cor. Aquesta petita però
grandiloqüent participació va tancar una vetllada que es repeteix tots
els anys i que Barcelona, ni més ni
menys que amb cinc propostes de
l’oratori en una setmana, ha incorporat, com succeeix en els països
anglosaxons, a la seva tradició musical nadalenca. Tot plegat malgrat
que Händel va concebre El Messies
com una obra per ser interpretada
a la Pasqua de Resurrecció, i en la
qual només la primera part es refereix a la Natividad.
El joiós esclat, plantejat en forma de bis participatiu, va tancar
una recreació desenvolupada amb

rigorosos criteris historicistes i que
va transcórrer amb una notable agilitat i transparència i uns ben controlats tempi. La direcció del mestre
nord-americà nacionalitzat francès va ser extremadament detallista i va estar sempre al servei de la
consecució de l’homogeneïtat sonora entre orquestra i el ben afinat
cor.

El rendiment dels solistes
L’únic problema, encara que sense
perjudicar seriosament el conjunt,
va estar en el diferent rendiment
dels solistes, a algun dels quals li va
costar acoblar-se a la mesurada sonoritat orquestral. Els millors del
quintet van ser la lluminosa soprano Katherine Watson i el baix Constantin Wolff, i van quedar a un nivell més discret Emmanuelle de
Negri, el tenor Samuel Boden i el
contratenor Carlo Vistoli.
La versió de la formació creada

el 1979 per Christie es va ajustar a
la creixent intensitat de la línia dramàtica d’una obra més contemplativa i reflexiva que teatral sobre el
misteri de la Redempció i la relació
entre Déu i l’home.
Les bellíssimes àries i cors es van
succeir amb fluïdesa marcant els
moments d’un relat musical carregat d’emoció. La interpretació
de l’¡Al·leluia!, que es refereix al moment de la Resurrecció, va ser un
dels punts culminants, però no
l’únic. La culminació de l’aclamat
cor amb el passatge anterior a l’imponent Amén final va ser un altre
d’ells.
Després de la recreació, la temporada passada, de la Missa en si me·
nor de Bach i ara de la peça de Händel, al mestre i les seves formacions
només els queda completar la trilogia dels seus oratoris més estimats
al Palau amb La creació, de Haydn.
Però per a això s’haurà d’esperar
fins a l’any que ve. H
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Propostes per a totes les edats

El musical
regna per Nadal

les noves aventures de Geronimo Stilton i el trepidant
‘Scaramouche’ coincideixen amb la reposició d’‘El petit príncep’
tortell Poltrona i Albert Pla formen tàndem en
l’esbojarrat xou ‘PP’, una de les estrenes d’aquestes dates

1

2

MARTA CERVERA
BARCELONA

E

ls musicals s’imposen a la
cartellera de Barcelona de
cara a les festes de Nadal.
Com a novetat destaquen
el retorn de Geronimo Stilton i l’última creació de Dagoll Dagom, Scaramouche. I entre les reposicions, El
petit príncep i Pepa Pig Big Splash, que
s’acaba avui a la sala Barts.

ALLAU DE MUSICALS

Del segle XVIII
al món de Fantasia
L’aclamada producció Scaramouche,
un musical de capa i espasa ambientat en les albors de la Revolució francesa, ha sigut un apassionant duel
musical i creatiu per a Dagoll Dagom.
El públic surt entusiasmat del Teatre
Victòria després de veure aquesta història amb guió i direcció de Joan Lluís Bozzo i música d’Albert Guinovart
que combina amor, història, aventu-

res i humor i posa en escena 18 actors
i 10 músics.
Entre els protagonistes, destaquen
primeres espases del gènere musical.
L’heroi emmascarat Scaramouche és
Toni Viñals i el seu oponent, el Marquès d’Echalonne, Ivan Labanda. Per
part femenina, s’ha de citar Anna San
Martín com a Olympia, una jove de la
noblesa enamorada de Scaramouche,
i Mireia Mambo, l’actriu de la companyia de Teatre de l’Art on es camufla
el protagonista.
A l’altre costat del Paral·lel, a la sala
Barts, recala un altre gran èxit del teatre familiar, El petit príncep, una producció del tàndem Àngel Llàcer i Manu Guix amb La Perla 29. Alguns pares connecten fins i tot més que els
petits amb l’imaginatiu món creat
per Antoine de Saint-Exupéry en el
seu llibre més cèlebre. L’obra arriba
a la seva tercera temporada en plena
forma amb canvis en el repartiment
després d’haver rebut 130.000 espectadors i comptar amb una reedició
de la banda sonora després d’aconse-

3

temps de circ

El Circ d’Hivern aborda
l’èxode fusionant disciplines
Després de celebrar dues dècades de
trajectòria amb un espectacle ple
d’humor, el Circ d’Hivern canvia
el to en la seva 21a edició per parlar de les fugides, tant les interiors
com les tangibles, i dels motius que
s’hi amaguen al darrere. A través del
llenguatge del circ, el xou Invisibles
s’endinsa en el relat d’aquells èxodes que s’emprenen cap a noves destinacions, però també dels que fan
que ens desplacem sense moure’ns
de lloc.
La narració d’aquests viatges de
doble direcció intercala diferents
disciplines com el trapezi, l’escala d’equilibri, la roda alemanya i el
quadrant rus amb un acompanyament musical a càrrec de Marc Sas-

tre. Fins al 21 de gener, l’Ateneu Popular de Nou Barris acull aquest relat construït a partir de les pròpies
vivències dels sis membres de l’espectacle sota la batuta de Joan Arqué i
Joan Ramon Graell.
L’equip defensa una dramatúrgia contemporània, com apunta Tomeu Amer, encarregat del número de roda alemanya. «Ens sentíem hipòcrites si
focalitzàvem l’èxode en els refugiats», afirma. Per això, els intèrprets
han coincidit en la seva voluntat
d’explicar «des de la total sinceritat»
les diferents maneres de fugir que
marquen tant les històries individuals com les col·lectives.
AMB «TOTAL SINCERITAT» /

El resultat és un «relat harmònic
que es compon d’una part de cada
uno dels membres del circ», comenta Amer, «en el que el públic també
pot participar afegint les seves pròpies experiències».
Des de la por o la soledat fins a la
fam o la mort, el muntatge explora
els motors que ens mouen a emprendre nous camins «sense una concreció geogràfica o temporal específica», com adverteix Graell. El codirector de la producció també subratlla
la importància de les sinergies que
s’han establert entre els membres
de l’equip i l’Ateneu de Nou Barris,
del qual ha elogiat l’alt grau d’implementació en el teixit social d’aquesta
zona de Barcelona.

‘iNViSiBlES’ Un moment de l’últim muntatge del Circ d’Hivern.

espectacles
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guir el disc d’or. Inclou dues cançons
noves, una interpretada per les populars Macedònia. El muntatge actual compta amb Diana Roig substituint Elena Gadel, de baixa per maternitat, Àngel Llàcer, que s’alternarà amb
Ivan Labanda, i Marc Pocielo.
Els que connecten sobretot amb el
nou espectacle Geronimo Stilton. Gran
Retorn a Fantasia són els nens que han
començat a llegir gràcies a les històries del director de l’Eco del Rosegador.
Després de triomfar fa sis anys amb el
primer xou del famós ratolí, el Condal acull aquesta nova producció dirigida per Lluís Danés amb una escenografia que es transforma mitjançant
projeccions i altres sorpreses. En el
muntatge, el director de l’Eco del Rosegador cau en la trampa de Neridiana,
una impressionant Beth Rodergas
gairebé irreconeixible com a bruixa
malvada.
Opera for kids és un divertimento
destinat a descobrir el món de l’òpera als nens de manera festiva. Recomanat a partir de 6 anys, l’espectacle

LLL
del Borràs mostra el món de la lírica a
través de la visió i les preguntes d’una
nena (Gemma Martínez) aliena a la lírica que s’adorm durant una funció
d’òpera i somia amb els protagonistes. Aquesta proposta inclou famosos
fragments d’òperes populars, com La
traviata, Carmen, Tosca i Turandot, interpretats per la soprano Anna Belén Gómez, el tenor Albert Gràcia i el baix
Ulises Ordúñez. I tots sota la batuta
d’Edu Pericas, decidit a trencar amb
el tòpic que l’òpera és avorrida.

DANSA I HUMOR

Bach, a l’Auditori i el
Mercat de les Flors

Els adolescents
disfrutaran amb ‘Gente
bien’, de La Cubana,
al Coliseum, i amb
‘Priscila’, al Tívoli
Primers espases de
la interpretació es
desafien amb cançons i
esgrima en el muntatge
de Dagoll Dagom

on set ballarins i acròbates exploren la connexió entre matemàtiques, música i dansa. Bach sonarà
també a l’Auditori en una iniciativa
amb molt swing del saxofonista Llibert Fortuny estrenada la temporada passada, Sona Bach.
Però la novetat aquest any a l’Auditori és PP, un esbojarrat xou de música i circ que executarà a partir del
dia 26 un explosiu tàndem: el popular pallasso Tortell Poltrona i el provocador cantant Albert Pla.
I, a més, els que vulguin aprendre
a cantar també ho podran fer a l’Auditori, on acabaran actuant. Aquest
any el repertori a escollir és Beatles
o gòspel.

SER FIDEL A LA TRADICIÓ O NO

La coreògrafa Àngels Margarit uneix
el món de les matemàtiques i la música de Johan Sebastian Bach en la
seva nova proposta per a tota la família, a partir de Sant Esteve al Mercat de les Flors. Després de meravellar amb Origami, la creadora descobreix un món diferent a Back Àbac,

Dels ‘Pastorets’ als
muntatges gamberros
Els amants de la tradició tenen des
dels clàssics pastorets fins al Concert de Sant Esteve al Palau de la MúDANNY CAMINAL / FESTIVAL (A)PHÒNICA / LA PERLA 29 / MÒNICA TUDELA

sica . El Jove Teatre Regina reposa el
seu hit nadalenc Pastorets Superestel i
l’acompanya d’una altra peça ideal
per a aquestes dates, La millor carta
als Reis. El Tantarantana ofereix Els
pastorets de la Martina, protagonitzat
per una nena que viatja al passat per
plantar cara al dimoni. I Atrium presenta L’ombra del pessebre, una delicada obra a base d’ombres.
Més enllà de la tradició, les famílies que tenen fills a l’ESO poden provar amb muntatges una mica gamberros com Gente bien, el musical, l’últim xou de La Cubana al Coliseum;
descobrir l’esbojarrat univers drag
de Priscila al Tívoli, i disfrutar amb el
sorprenent Molt soroll per no res de William Shakespeare, aclamada proposta musical del TNC.
Ben diferent és El despertar de la
primavera, que arrasa al Teatre Gaudí. Tracta del difícil despertar sexual d’uns joves a l’Alemanya del segle
passat plena de tabús. Ideal per als
que busquen alguna cosa allunyada
de la comèdia aquestes festes. H

1. ‘Scaramouche’, el

nou musical de Dagoll
Dagom, entusiasma al
Teatre Victòria.

2. ‘PP’, l’esbojarrat

muntatge que el pallasso
Tortell Poltrona i el cantant
Albert Pla portaran a
l’Auditori a partir del dia 26.

3. ‘El petit príncep’, d’Àngel
Llàcer i Manu Guix, ha
tornat a recalar a la sala
Barts amb novetats.

4. ‘Geronimo Stilton. Gran

Retorn a Fantasia’, una
producció dirigida per Lluís
Danés al Condal.

4
JORDI COTRINA

Per la seva part, Cristina Tascón,
representant de l’entitat, recalca
que hi ha un públic per al qual el
Circ d’Hivern s’ha convertit en una
tradició nadalenca més, com comprar loteria buscant que els toqui la
Grossa. Segons Tascón, moltes de les
més de 7.000 persones que van passar per l’espectacle durant l’anterior edició eren vells coneguts. «Hi havia moltes cares que ja coneixíem
d’anys anteriors», rebel·la.
Els directors del muntatge destaquen que el Circ d’Hivern té la intenció de traslladar l’espectacle a
nous escenaris després de les 28 funcions programades a Nou Barris. No
obstant, encara no poden assegurar que no es vegin forçats a fer-ho a
l’estranger davant la falta de resposta per part dels grans teatres i auditoris de Catalunya. Per ells, no aconseguir sortir i poder girar l’espectacle dins del seu propi territori «seria
el símptoma que el circuit de circ està malalt», sentencia Graell. ADRIANA
VALERO DENGRA

Per quedar-se bocabadat o
plorar de riure en família
Acompanyant els torrons, el Nadal
també arriba amb el missatge que
és de bon cristià compartir aquestes dates amb la família. Però quan
arriba l’hora de fer plans conjunts,
sempre hi ha adults que renuncien
a passar una bona estona per satisfer les exigències dels més petits. El
circ en pot ser el remei: els espectacles de Raluy Legacy, el Circ Girona
i Rhümia són algunes de les ofertes
capaces de fer riure o deixar bocabadat el públic de totes les edats.
El Circ Raluy Legacy torna a la
seva tradicional carpa del Port Vell
amb un xou renovat, encara que
manté números clàssics de foc,
acrobàcies i pallassos. El seu eslògan, Un espectacle per a adults que cap

nen s’hauria de perdre, ja avança que
aquest any el muntatge va dirigit
més que mai a impressionar tots els
públics. Així ho demostra la incorporació del campió del món d’acrobàcia futbolística, Iya Traor, i la collecció de carrosses vintage que blinden la carpa. Una altra família, la del
Circ Italiano, s’ha instal·lat a la Monumental amb Vida, inspirat en una
selva amb animals fantàstics.
I d’una dinastia circense de cinc generacions
a una mítica família de pallassos catalans amb Rhümia, últim premi
Zirkòlica. És la continuació de Rhum,
espectacle nascut fa un parell d’anys
quan els companys de Joan MontaLA CONTINUACIÓ DE ‘RHUM’ /

nyès Monti van voler presentar
l’obra que ell no va poder arribar a
estrenar en vida. Després del seu
èxit al Festival Grec, Rhümia recala
al Lliure de Gràcia amb molt d’humor, rock’n’roll i confeti.
Amb un recorregut més curt però una proposta igual d’ambiciosa,
el Circ de Girona torna amb l’impuls de les seves dues primeres edicions, durant les quals va congregar més de 17.000 espectadors. El
seu nou espectacle, Orient, el circ dels
Reis Mags, omple d’exotisme el pavelló de Fontajau de la mà de 30 artistes procedents de 10 països que
importen les seves empremtes als
multidisciplinaris números del
muntatge. A. V. D.
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Prop de 200 nens i
joves en situació
social vulnerable al
Palau de la Música
AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ Gairebé  nens i joves en situació social vulnerable van celebrar el Nadal ahir al migdia amb
un concert multitudinari al Palau
de la Música Catalana, on van
cantar una selecció d’El Messies
de Händel. L’actuació, promoguda per l’Obra Social La Caixa amb
la col·laboració de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, va
reunir cantaires d’entre  i  anys
que durant els darrers tres mesos
han preparat minuciosament el
repertori a través de les seves escoles, instituts i entitats socials
amb l’objectiu de trencar les barreres per accedir a la cultura i a la
música.
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ENTREVISTA

"Nuestros clientes encuentran en Wonderbox
algo diferente y especial"
NATALIA
MUIOZDirectomgeneral de Wonderbox
Espafia
La ilusiSn de regalar una Wonderbox
comienzadesde el momentoen
el que recibimosel cofre hasta el recuerdoque nos deja, pasandopor
la elecciSndel destino, estancia o actividad, saboreandoy anticipando
cada detalle. Hayuna opciSnpara cada personay si no la encuentra,
puedecrear un cofre a medida. Recientementehart lanzado una nueva gamacon 54 nuevoscortes entre los que destacanhas escapadasfamiliares, los regalos para los padresy madres,sin olvidarnosde la colaboraciSn que hart establecido con los PueblosM~sBonitos de Espafia (LPMB).~Qu~mejor regalo puede haber para estas Navidades?
~Qu~propuestas nos trae Wonderbox este a~ohemos
ampliado
el espectrode prepara regalar experiencias en estas dos queincluyenestancia. Desdelos cofres
pot debajode 50eurosquepermitenalojarse
Navidades?
En Wonded)ox
queremosque r~estmsusua- normalmente
en entomosnaturales con encomo"Hoteles
rios puedan
regalar unrecuerdo~uico,dife- canto, a los cortes premium
disrente, atemporai
y m~uorable.
Paraello, he- ExelusivosSelecci6n"dondepodremos
moscreadoun productoquepermitaa la per- fmtarde nochesde lujo y ensuefio.Intentasonaquelo recibesaberqueva a haceralgo mosquenuestros clientes encuentren en
excepcionala la retina Desdeelmemento
en Wonderbox
algodiferentey especial. Dehequeuna personarecibe un cofre Wonderbox
se erea la i[u~6nde eumplirunsu~o.Ilusi6n En Wonderbox
tenemosun pmgrama
dentro
de deseubrirlas pos~bles
acli~idades
quepuede realizar,de anticipary saborearel mementenemosun
to queva disfmtar,de pensarconqui~nquiere "EnWonderbox
haeerlo..., y despu~sde disfrutar al ngt~ao
programa
dentrode la
de unsuefio emnplido.Pensamos
clue ese es
empresa
a travs del cual
el mejorregalo de Navidadclue enalquiera
nuestro
equipo
visita y
puederedbir.
Reeientementelaazamostma nueva gama
comprueba
la calidadde
con54 nuevoseofres Wonderbox,
queindunuestroscolaboradores
yenmuehos
planes,alojamientosy actividaconstantemente"
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Raimon rememora la
seva trajectòria en
el comiat dels
escenaris valencians
El cantant va tornar a actuar al Palau de la

Música de València, dinou anys després
ACN VALÈNCIA

■ Raimon va oferir dissabte a la
nit a València el darrer concert de
la gira valenciana, després que el
passat novembre va anunciar que
es retirava dels escenaris amb 
recitals al Palau de la Música Catalana de Barcelona, el proper
maig.
Sota el títol Ben poc abans de les
coses penúltimes el cantant va repassar la seva trajectòria a través
de  cançons. Va ser un concert
únic amb un format especial simfònic amb el qual ha tancat la gira
Raimon a casa, tot un any de retrobament amb el públic valencià, amb  recitals de desgreuge
arreu del territori. Al Palau de la
Música de València, el cantant de
Xàtiva va estar acompanyat de
l’Orquestra de València i el Cor de

la Generalitat Valenciana, sota la
direcció de Yaron Traub.
El cantant tenia marcat a
l’agenda l’adéu a València, una
ciutat on hi ha gent que l’estima
molt, gent que l’estima poc i gent
que no l’estima gens. Ho recorda
ell mateix a la cançó He passejat
per València sol, que també va sonat dissabte al vespre.
Han hagut de passar  anys
perquè Raimon torni al Palau de
la Música de València.  que són
realment  anys i un canvi de govern, el temps transcorregut des
que fos programat de manera oficial per darrera vegada a l’auditori
públic de la ciutat. Aquest dissabte passat molts dels que estimen
Raimon van omplir el Palau de la
Música per dir-li adéu en el darrer
concert a la seva terra.
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Raimon, en l’any
del desgreuge
Guillem Vidal

Vint-i-vuit anys després d’haver-hi estat programat
oficialment per últim cop, Raimon va tornar dissabte
al Palau de la Música de València. El recital, en format
simfònic i anomenat Ben poc abans de les coses penúltimes, va ser l’últim d’una gira de “desgreuge” que
es va iniciar l’abril i que ha dut Raimon a una quinzena
de municipis del País Valencià, entre els quals Alcoi,

Alzira, Castelló de la Plana, Alacant, Dénia, Gandia i
Sagunt. Sense aquesta gira i gestos de reparació com
el d’haver estat nomenat fill il·lustre de Xàtiva, la retirada de Raimon –que es formalitzarà el maig vinent
amb una dotzena de concerts al Palau de la Música
Catalana– hauria estat molt més amarga. Hi ha vegades, per fortuna, que la justícia arriba a temps.

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

Crònica

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

La vida lliure
Quan em pregunten
per què Ajoblanco va
revolucionar, o va ser el
màxim exponent d’una
època, sempre contesto que la revista no va
David
pretendre mai ser una
tribuna únicament culCastillo
tural sinó una alternaBarcelona
tiva a la vida quotidiana. Allà, hi podies trobar de tot, des d’un
dossier sobre arquitectura o drogues
–aleshores grans desconegudes i que
van destruir alguns dels nostres millors
cervells– fins a unes pàgines finals dedicades a qui volia compartir un pis comunal, comprar una guitarra elèctrica o iniciar una relació sentimental. Si comparem el que es publicava allà amb la situació general del país, podríem dir que
era de ciència-ficció. Reflectia, però, l’estat d’ànim dels que estaven disposats a
fer saltar el sistema, l’esperit combatiu
dels que volien anar més enllà de la
mascarada. I el sistema no va saltar, però sí que vam fer saltar el sistema nerviós del sistema, i vam imposar de manera natural el control sobre el nostre
propi cos, una sexualitat lliure –la de
l’època era una pena–, el menyspreu
pels manipuladors de la política, una nova lectura de la naturalesa i, sobretot, un
nou marc en les relacions personals.
Hi havia moltes capçaleres importants: de còmic, música, literatura, filosofia, llibertàries, poesia, però Ajoblanco va
saber ser exponent dels que no cantaven
les enganxifoses cançons de l’Habla,
pueblo, habla, Libertad sin ira i monstruositats per l’estil. Dissabte de bon matí
passejo pel nou local del carrer Santa Teresa del barri de Gràcia i no entro en cap
mena de xoc nostàlgic perquè veig que
tot allò que proclamàvem és plenament
vigent, malgrat hagin passat quaranta
anys, si fa no fa els mateixos que feia que
els franquistes eren en el poder quan es
va fundar la revista. Puntual em trobo
Fernando Mir, que em convida a un refresc, a una cervesa del congelador que
hi ha al centre del local, uns baixos modestos, amb les parets decorades amb
pòsters, un suro amb consells per incorporar a la revista –n’hi ha un que demana
“poesia en català”–, portades de la revista en les dues etapes anteriors i moltes
fotos. Em crida l’atenció la convocatòria
de “retorn a les praderes” dels indis metropolitans italians de 1977, que ja havia
oblidat, un dibuix del gran Brieva i un text
de Pepe Ribas amb el fons de l’inspirador
Bonaventura Durruti.
———————————————————

Pepe Ribas i Fernando
Mir, al nou espai de la
revista ‘Ajoblanco’
al barri barceloní
de Gràcia ■ ANDREU PUIG

quadrimestral. La revista
tindrà un total de 180 planes. “El contingut estarà
molt relacionat amb l’esperit de sempre: contra el
neoliberalisme, discussions sobre les identitats,
cultura alternativa o l’armamentisme”, explica Ribas, que destaca que una
de les parts serà molt satírica i d’alt contingut fotogràfic i que també hi haurà
parts que es nodriran dels
debats dels tallers”.
El finançament es basa
en les quotes dels socis del
Club Ajoblanco i del micromecenatge de persones
properes al pensament de
la revista. També es posa-

La publicació
vol crear debat
en connexió
amb l’actual
activisme polític
i social

rà en marxa un crowdfunding a partir de l’1 de febrer. Ribas també valora
per la viabilitat del projecte el moment polític actual, “molt esperançador”,
que amb el moviment in-

dependentista i els grups
socials s’ha recuperat l’activisme, un activisme que
qualifica d’“alegre”. També creu que després d’uns
temps de poca connexió
intergeneracional “ara hi
pot haver en molts temes
un lligam i coincidència
entre joves de 20 anys i
gent de 60”.
Ribas destaca l’aposta
pel paper: “Pensem que
encara hi ha un espai per a
les publicacions de paper
com a lloc de reflexió, això
no treu que tindrem el
nostre espai a la xarxa. Volem transmetre al paper el
que s’ha transmet a les
pantalles.” ■

Una de les parets del nou local de la
revista ’Ajoblanco’ al barri de Gràcia ■ D.C.

No cal cedir a la nostàlgia perquè l’esperit de la revista té una vigència en l’actualitat: molts dels problemes no s’han
acabat de resoldre, i la resposta encara
és possible. Jo era un adolescent quan
vaig participar en l’organització de les
Jornades Llibertàries Internacionals, que
van convocar Ajoblanco i la CNT, que
acabava de ser legalitzada després de

‘Ajoblanco’ va ser una
revista viva, de gent lliure
i intergeneracional. I ho
continuarà sent, sense
caure en el ‘revival’
dècades de terror. Alguns dels que vam
desembocar allà proveníem de centres
parroquials o d’associacions de veïns i no
teníem ni idea de res, però la curiositat
era el motor, com ho ha de ser ara, on
l’obscurantisme i els partidets, fins i tot
els d’extrema esquerra, no s’adonen del
que passa al carrer i al món.
L’elegant Fernando Mir, un gentleman,
m’ensenya el local. La majoria de la gent
que circula són joves. Aquesta connexió
m’agrada perquè trenca la temptació del
revival. Ajoblanco va ser una revista viva,
de gent lliure i intergeneracional. I ho
continuarà sent. ■
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El CoNCA lamenta la falta de
lealtad del Estado con el Liceu
La evaluación estratégica destaca el aumento de ingresos
COMPARATIVA EUROPEA ENTRE LOS GRANDES TEATROS DE ÓPERA
TEATRO
REAL

NATIONALE
OPERA & BALLET

THEATER
BASEL

ROYAL
OPERA HOUSE

GRAN TEATRE
DEL LICEU

Madrid

Amsterdam

Basilea

Londres

Barcelona

42.074.629

Presupuesto anual (€)

59.311.000

54.760.000

1,29

Ingresos (%)
44,33
Propios
Mecenazgo 0,13
24, 2
Aport. pública
30,62
Otros

39.675.800

6,76

24, 6
2,

175.960.000

1,

3 ,63

53,67

14,19
71,81

1,

77,20

22,23

4,
22,85

14,51

47,76

Personal propio

291

512

280

n.d.

Producciones*

22

31

27

40

27

197

208

523

519

112

n.d.

244.688

169.077

740.000

Funciones*
Espectadores
FUENTE: CoNCA

312

206.984
LA VANGUARDIA

* No educativas

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha valorado la gestión del Gran Teatre
del Liceu en los últimos cuatro
ejercicios pese a las dificultades
financieras y la reducción de las
aportaciones de las administraciones públicas. Carles Duarte,
presidente del CoNCA, organismo que ha redactado el documento de Evaluación estratégica
que analiza las temporadas del
periodo 2012-2016, se refirió
ayer a “la falta de lealtad de las
instituciones del Estado” y añadió: “Han dado pocos argumentos a quienes defienden posiciones contrarias al procés”.
Duarte se refirió a “la erosión
dramática del sector cultural” de
la que también hizo responsable
a la Generalitat. “Reclamamos el
2% del presupuesto para Cultura. Es cierto que hay una progresión, pero todavía estamos lejos
de estas expectativas”. En este
punto, se refirió a la necesidad
de adaptar los estatutos del Consorci del Liceu para “ajustar la
representatividad de acuerdo
con las aportaciones económicas”. Asimismo, reclamó la
oportunidad de que las personas
nombradas para los órganos de
gobierno tengan un perfil técnico cercano “o entiendan lo que
van a hacer”.
El informe destaca que se ha
registrado un aumento tanto de
visitantes como de ingresos, pero pide “no bajar la guardia”. Como puntos fuertes, fruto del actual plan estratégico del Liceu,
se destaca que los ingresos por
actividades propias y patrocinio
superan las aportaciones públicas y que el importe del taquillaje supera al del mecenazgo. Otro
dato positivo es el nivel de ocupación de los espectáculos, que
oscila entre el 91% del Petit Liceu al 83,6% en los conciertos.
En la temporada 2015-2016 se
han puesto a la venta 257.000
entradas y se han vendido
228.000, lo que significa un 88%
de media, la mitad con abono fijo
(tres años antes se pusieron a la
venta 260.000 y sólo se compraron 206.000).
El informe recuerda que “la
previsión de retorno del crédito
y los compromisos salariales ad-

KIM MANRESA

Jornada de puertas abiertas en el Liceu

quiridos hacen que a partir del
2016 se haya calculado en cuatro
millones de euros la necesidad
de ingresos mínimos adicionales
anuales”. Y ante esta necesidad
se apunta como vías de compensación “el impulso del mecenazgo, una posible reestructuración
de la deuda y nuevos acuerdos
con los implicados, aportadores
y acreedores”.
Otras fortalezas que apunta el
informe son la recuperación de

En los próximos años
se necesitarán cuatro
millones de euros
adicionales para hacer
frente a la deuda
los derechos audiovisuales hasta
el año 2024 y la renovación del
Coro y la Orquesta del Liceu.
Entre las recomendaciones
que hace el CoNCA se incluye la
necesidad de trabajar conjuntamente con el Auditori y el Palau
de la Música, redimensionar el
coro y la orquesta, y llegar a más
público a través de versiones digitales.
Uno de los puntos en los que el

CoNCA ha puesto más énfasis es
la vertiente social del equipamiento, al reclamar precios públicos que amplíen la base de espectadores, desarrollar medidas
de socialización para profundizar en la “cohesión social”, ampliar la oferta pedagógica y una
mayor difusión de su actividad
por el territorio.
El documento exige al Liceu
“la máxima transparencia institucional y la apertura social, de
proximidad, que incremente la
percepción de retorno de la inversión y que le permita acceder al imaginario popular, definitivamente, como “El Liceu
de tots”.
El director general del Liceu,
Roger Guasch, explicó que muchas de las recomendaciones ya
están en marcha. Afirmó que el
próximo 12 de enero se presentará un “proyecto social” con la
intención de “acercar la cultura
operística a la ciudadanía”, redirigiendo esfuerzos para difundir
la actividad del teatro lírico por
el territorio catalán. También
anunció que en el primer cuatrimestre se pondrá en marcha el
Foyer21, basado en la música
contemporánea, como sala alternativa del teatro, que pilotará
Christina Scheppelmann.
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El CoNCA posa deures al Liceu
X.C.
BARCELONA

La governança és un dels punt febles del Gran Teatre del Liceu, segons l’avaluació realitzada pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts
(CoNCA). “S’han d’emprendre les
mesures que permetin al Consorci
adaptar els seus estatuts a les necessitats operatives” i “en els estatuts
de la Fundació s’han de clarificar els
criteris que determinen l’aportació
de cada administració pública”.
Aquestes són dues recomanacions
que, de fet, es poden resumir en una
crida perquè el ministeri de Cultura compleixi el que marquen els estatuts del Liceu: hauria d’assumir el
45% del total d’aportacions públiques i en la temporada 2015-2016
tot just arribava al 36%.
“Podem respondre a gairebé totes les febleses que indica l’informe
del CoNCA, però en la governança
és més difícil”, va explicar ahir el director general del Liceu, Roger
Guasch, que d’alguna manera sug-

geria que en aquest cas la pilota és
a la teulada de les administracions.
“El CoNCA denuncia aquesta manca de lleialtat que hi ha hagut per
part de les institucions de l’Estat.
Ara l’actitud del govern espanyol vol
ser dialogant. Esperem que ho sigui”, diu el president del CoNCA,
Carles Duarte.
Altres febleses detectades en el
període entre les temporades 20122013 i 2015-2016 fan referència a les
dificultats econòmiques i l’endeutament, dues realitats que ja entoma el pla estratègic del Liceu i
que requereixen una aportació extraordinària de quatre
milions d’euros. El CoNCA
també constata que en el
teatre hi ha “nombroses localitats amb visibilitat parcial, reduïda o pràcticament nul·la” i posa deures
com ara aprofitar millor el
Foyer, fer feina coordinada
Roger Guasch, director general
del Gran Teatre del Liceu. ACN

amb altres equipaments i aprofundir en el projecte social. Són
deures que el Liceu té previst
complir aviat, assegura Guasch:
al gener presentarà el programa
Off Liceu (música contemporània al Foyer) i un nou projecte social, i treballa en la constitució
d’una gerència per abordar la
col·laboració amb l’Auditori i el
Palau de la Música.e
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año. “La última novedad son las escenas del nacimiento de Cristo decoradas con los trajes regionales de
cualquier zona”, comenta Serrano,
que ha expuesto su belenes en lugares tan emblemáticos como la catedral de Burgos, la de Santander o el
exclusivo centro comercial El Jardín
de Serrano en Madrid.

Lotería Valdés
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La administración que guarda
los sueños de Barcelona
La administración Lotería Valdés
ha repartido siete premios Gordos
de Navidad a lo largo de su historia. En la imágene de la izquierda se puede ver la celebración a las puertas del local del primero, repartido en 1935. A la derecha, Miquel Valdés con
el 45.590 premiado en 1946 y, en la foto superior, el 15.640, número afortunado en 1978.

A.G. Madrid

Miquel Valdés era un reconocido
sportman barcelonés que en 1905
transformó un estanco de La Rambla donde se vendían los puros habanos importados desde Cuba en una
administración de lotería que en su
caja fuerte custodiaba cupones y los
balones con los que jugaba el FC Barcelona. “Eran pelotas muy caras, fabricadas en Inglaterra, por lo que el
señor Gamper, fundador del equipo,
le encargó a mi abuelo, que había sido jugador profesional culé entre
1899 y 1902, que las guardase”, señala Jordi García, nieto del fundador
de Lotería Valdés y actual responsable de una de las administraciones
más célebres de la Ciudad Condal.
La empresa de la suerte, como se
conoce a este local en Barcelona,
presume de no tener amuletos ni rituales que tengan que realizar sus
clientes buscando fortuna. Las cifras hablan por sí solas, y desde que
abrieron sus puertas hasta la actualidad han repartido siete veces el
Gordo de Navidad. “En 1935 lo dimos por primera vez y la última fue
en 1988. Ha pasado mucho tiempo

así que, como cumple la tradición de
la casa, debemos estar cerca de volver a repartir un grande”, explica
García, que se refiere a la historia de
la administración que acostumbra a
repartir grandes cantidades de dinero tras largas sequías que duran
más de 20 años. “Mi abuelo da un
premio en la Navidad de 1906, sólo
un año después de hacerse con el
negocio, pero no es hasta 1928 cuando la suerte vuelve a sonreírle, con el
segundo premio del sorteo navide-

ño”, señala el dueño de Lotería Valdés quien llegó al mundo, como le
confesó su madre y predecesora al
frente de la administración, “con un
pan bajo el brazo”. “Encadenamos
una temporada con muy mala fortuna que rompimos el año de mi nacimiento; en 1963 repartimos el Gordo de Navidad y el premio principal
del Niño de 1964, iniciando la década más exitosa de la compañía”, afirma García.
El local cuenta con más de 2.500

números que se ponen a disposición
de los clientes en julio. “Los primeros compradores son, en su mayoría,
turistas pero vendemos hasta la víspera del 22 de diciembre, a los que
conocemos como rezagados”, señala
García que admite que pese a situarse en una de las calles más famosas
de la ciudad, es en los pueblos de Cataluña donde están sus principales
compradores. “Algunas empresas
llevan más de 20 años jugando con la
misma combinación, pero también

confían en nuestros décimos entidades culturales como el Palau de la
Música, hospitales y peñas de fútbol,
la mayor parte de aficionados del
Barça y una del Espanyol, a la que no
parece importarle el origen culé de
nuestra familia”, comenta con cierta
sorna el lotero.
Lotería Valdés facturó en 2015
unos 14 millones de euros, de los que
el 65%, aproximadamente, proceden de los 44.000 boletos que vendieron en la Navidad del año pasado.
Aunque la tradición se impone, la
venta por Internet se está haciendo
un hueco en el negocio. “No cobramos comisiones ni gastos de gestión
en nuestro portal virtual, almacenamos el número hasta el día del sorteo
y después vienen a cobrarlo cuando
quieran”, admite García, que destaca
el 24, la terminación del número de
la casa, conocido como el Avi y que se
agota siempre en octubre.
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Música

Art

ESTEBAN LINÉS

Mil·lenni la ubica a El Molino en una nit
que promet.

FUNK DE PROXIMITAT. Trobada de dues forces de la natura del ritme i del bon gust.
D’una banda, el saxo Dani Nel·lo, tot una
referència del r’n’b tan calmat com agitat,
i, de l’altra, la veu explosiva i soulera de
Koko Jean-Davis, vocalista dels Excitements.

21/XII. EL MOLINO. 21 HORES

20/XII. JAMBOREE. 20 I 22 HORES.

AUDAÇ ECLECTICISME SENSE FRONTERES. Namina presenta el seu fascinant nou projecte
Ígnia, plasmat en un flamant àlbum d’excel·lent envergadura. L’acompanya la
banda que sap interpretar sonorament a
la perfecció el seu personal eclecticisme.
21/XII. APOLO 2. 21 HORES

NÚRIA A EL MOLINO. El planter vigatà és prolífic i Núria Graham potser és un dels
exemples de més esplendor del darrers
anys. Música polivalent en textures estilístiques i instrumentals, el Festival del

SONDRA RADVANOVSKY
GRAN TEATRE DEL LICEU
22/XII. 20 HORES

Aclamada per públic i
crítica, la soprano Sondra Radvanovsky és una
de les veus més atractives i reclamades de
l’escena internacional,
habitual en les grans
cases d’òpera del món.
També en el Gran Teatre del Liceu, al qual
torna novament després
dels seus èxits amb
Tosca i Norma. Aquesta
vegada la cantant nordamericana –que l’estiu
passat va participar en la
gala del 30 aniversari
del Festival Castell de
Peralada– oferirà un
recital acompanyada pel

TERESA SESÉ

ELS PRIMERS

LA CURTIDA PELL DE BEBE. La Bebe més creativa dins del seu peculiar concepte de la intimitat torna a Barcelona després d’esgotar en el seu moment el Barts, i ho fa en un
Palau de la Música que ja li és familiar.
Sota del seu braç sonor porta la reedició
del seu fonamental Cambio de piel, produït al seu dia per Carlos Jean.

1936) pren p
nal. El MNA
ció del 150è
l’escultor o
mentar la s
col·lecció pe
dibuixos i f
Primers fred
el llenguatg
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creatives. A
està conside
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pressió de p
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Blay que act
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22/XII. PALAU DE LA MÚSICA. 21 HORES

MUSEU NACION

LA GRANDESA DEL PETIT. Joan Pons adquireix

la seva justa dimensió musical en la seva
obra La força, un tour de force a través
d’un univers misteriós i atemporal que es
distancia amb pinzellades nítides del seu
anterior La figura del buit. Ara ofereix una
paleta, amb cura perfeccionista, on cohabiten el ritme, la intimitat i les textures
electròniques.
22/XII. APOLO. 21 HORES
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33 Andrea Motis, acompanyada de Joan Chamorro, divendres al Palau.

Andrea Motis,
un pas endavant

h: Matinal i: Golfa. C: Català. A: Analògic. D: Digital.

I: Imax. VO: versió original subtítols castellà. VOSC: v

BARCELONA

El editor de libros

ARENAs MULTICINEs

El editor de libros
Fiesta de empresa

C. C. Las Arenas. 902424243. G.: dv. i vig. fest. www.grupbalana.com.
Cigüeñas
h12.15
El faro de las orcas
15.40 17.50 20.00 22.10 i00.20
Villaviciosa de al lado h12.15 15.40 17.50 20.00 22.10
i00.20
Sully
15.40 i00.20
El editor de libros
h12.15 17.50 20.00 22.10
Trolls
h12.00 16.00
Rogue One: una...
h12.00 16.00 18.00 19.00 20.30
21.45 i00.10 i23.30
Rogue One: una... 3D h12.15 17.00 19.30 22.20 (dg. a dc.)
22.45 (dv. i ds.) i00.10 i23.30
Hasta el último... resta h12.00 16.00 19.00 21.45 i00.10
La llegada
h12.00 16.00 19.00 21.45 i00.10
Animales fantásticos y... h12.00 16.00 19.00 21.45 i00.10
Aliados
h12.00 16.00 19.00 21.45 i00.10
Vaiana
h12.15 17.00 19.30
Un monstruo viene a verme 21.10 i00.15
1898: los últimos de... h12.15 19.30
Animales nocturnos
17.00 22.10 i00.15

ARIBAU CLUB
Gran Via, 567. T. 902424243. www.grupbalana.com.
Vaiana
16.00 18.15 (exc. dl.)
Sully
20.20 22.05
El ciudadano ilustre
17.55 22.05 (exc. dl.)
Amor y amistad
16.00 20.10 (exc. dl.)

ARIBAU MULTICINEs

CRÒNICA La jove cantant i trompetista, cada

cop més líder, va demostrar la seva tirada popular
ROGER ROCA
BARCELONA

U

n equip de càmeres es movia discretament per la
platea. El fum i les llums,
bastant menys discrets,
indicaven que allà es gravava. Era
una nit de posada de llarg, però una
posada de llarg estranya. El disc que
presentaven Andrea Motis i el seu
grup al Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, Emotional dance, no sortirà fins al febrer. És
igual, perquè ara mateix a ella no li
fa falta cap excusa per omplir el Palau de la Música. «Estem aquí una vegada a l’any, més o menys», va dir la
jove cantant i trompetista sense
gens ni mica de fanfarroneria. Només constatava l’evidència: el seu
èxit és el fenomen popular més gran
que ha vist el jazz en dècades.
Es va presentar recolzada per la
seva banda de sempre, liderada pel
seu mentor, el contrabaixista Joan
Chamorro. I encara que és difícil saber on comença l’autonomia de
l’alumna i on acaba la influència del
mestre, es va veure una Motis una mica més líder. El repertori passava pels
llocs on va créixer quan es formava
sota la tutela de Chamorro: el swing,
la música brasilera, els estàndards i
una mica de jazz modern. Però algunes eleccions eren indiscutiblement
seves. Les cançons de Nancy Wilson,
una de les vocalistes preferides de
Motis, no estan en el menú habitual de les cantants de jazz. La gavina,
popularitzada per Marina Rossell,
la cantava Motis de petita al col·legi
amb la millor amiga i divendres la va
defensar en una ambiciosa versió.
MACBA. GELATINA DURA

Tampoc és gens comú escoltar
en directe el trencaclosques Baby
girl, una cançó feta a partir d’un intricat solo de saxofon que exigeix altes dosis de perícia. I aquesta és, per
ara, la millor virtut de Motis com a
cantant. La seva veu a estones és escassa, i en això tampoc la va ajudar
el so, que en el primer tram de concert va ser més aviat confús. Però
traspua música. Té ritme, musicalitat, intenció, un fraseig àgil, idees.
Amb el saxofonista Perico Sambeat
de convidat, Motis a penes va tocar
la trompeta, però quan la va agafar
va demostrar les mateixes virtuts
que amb la veu.

De petita entonava
‘La gavina’ al col·legi
amb la seva millor amiga
i al Palau la va defensar
en una ambiciosa versió
El més personal va arribar a la
part final, quan Motis va estrenar
tres composicions pròpies: dues cançons d’una notable riquesa melòdica
i una peça instrumental amb molta
animació que apunten a una autora
en potència. El punt culminant de la
nit va ser una versió del grup de pop
Els Amics de les Arts, però no va tenir
l’efecte esperat en la platea. «Si voleu, acompanyeu-nos cantant la melodia. Encara que si sou gent de jazz,
potser no», va proposar Chamorro.
No s’hi va animar gairebé ningú. Devien ser gent de jazz. O de Motis. H

Aribau 8. T. 902424243. www.grupbalana.com. Ds., 20 h.: «Sonrisas y
lágrimas - Sing Along» (doblada i karakoke).
Animales fantásticos y... 16.00 19.00 (exc. ds.) 22.00
Rogue One: una historia... 16.00 19.00 22.00
Hasta el último hombre 16.00 19.00 22.00
Aliados
16.10 19.05 22.00 (exc. ds.)
Villaviciosa de al lado
16.00 18.05 20.10 22.15

BALMEs MULTICINEs
Balmes, 422-424. T. 902424243. www.grupbalana.com.
La llegada VO
h12.00 16.00 20.10 22.30
María (y los demás)
18.15 22.30
Hasta el último... VO
h12.00 16.30 19.15 22.00
Paterson VO
h12.10 17.45 20.00 22.15
Villaviciosa de al lado
16.00
La doncella VO
h12.00 16.30 19.15 22.00
Vaiana VO
h12.10 17.00
Animales nocturnos VO 19.20 22.10
El ciudadano ilustre
h12.15 16.00
Leonard Cohen: Bird... VO 18.10
Elle VO
20.05
Animales fantásticos... VO h12.10 16.20 19.10 22.00
Rogue One: una... VO
h12.20 16.00 16.50 18.00 19.00
21.00 22.00
Rogue One: una... VO, 3D h12.20 16.50 (exc. ds. i dg.) 19.30
Sully VO
22.15
Amor y amistad VO
h12.25 16.00
La comuna VO
h12.10 16.30 19.00 22.00
Aliados VO
h12.05 16.15 19.00 22.10

Hasta el último... V
Hasta el último ho
La llegada

Mascotas
Rogue One: una...

Rogue One: una...
Rogue One: una...

Rogue One: una...
Sully
Trolls
Vaiana C, dg.
Vaiana

Villaviciosa de al l

CINEsA D

Diagonal, 3. T. 90233
Hasta el último hom
Rouge One:... VO, d
Rouge One:... 3D
Rouge One:...

100 metros dl., dt.

1898: los últimos.

Aliados
Animales fantásti
Animales nocturn
Cigüeñas
Doctor Strange
El faro de las orca

Fiesta de empresa
Hasta el último ho
Jack Reacher: Nu
Juega hasta el fin
La llegada
Las apariencias en
Mascotas
Operación Anthro

Sully
Snowden dl., dt. i d
Trolls
Un monstruo vien
Vaiana C
Vaiana dv. a dl.

Villaviciosa de al l

BOLICHE
Diagonal, 508. Tel. 932171929. www.bolichecinemes.cat.
La doncella VO
19.00
Paterson VO
15.50 18.00 20.05 22.10
La comuna VO
16.00 18.00 20.05 22.10
El faro de las orcas
16.00 18.00 20.05 22.10
Operación Anthropoid VO 16.15 21.45

BOsqUE MULTICINEs
Rambla del Prat, 103. T.902424243. www.grupbalana.com.
Rogue One: una historia... 16.00 19.00 22.00
Trolls
16.00
Operación Anthropoid
16.00 19.10 22.15
Villaviciosa de al lado
18.05 20.10 22.15
Hasta el último hombre 16.15 19.10 22.05
Animales nocturnos
22.10
Vaiana
16.10 19.05
Aliados
16.10 19.10 22.10
La llegada
16.15 19.10 22.05
Paterson
16.05 19.05 22.05
Animales fantásticos... 16.00 19.00 (exc. dt.) 22.00

CINEMEs GIRONA
Girona, 175. T. 931184531. www.cinemesgirona.cat. Dt., 20 h.: «Colisión». Ds.,
19 h.: Casa Asia: «Taandro»,VOSE. Dl i dj., 20 h.: «Priorat», C. Dj., 22 h.: «La ama».
Dc., 20 h.: «Vertigo, de entre los muertos». VOSE.
Grand Prix a la... C
h12.00 (ds. i dg.)
Bar Bahar
16.00 (dc. i dj.) 16.30 (ds. dj.)
18.00 (dv. i dj.) 21.30 (ds. i dg.)
La comuna
16.00 18.00 20.00 (dv., dg. i dc.)
22.00 (dv.a dg., dc. i dj.)
El tesoro VOSE, dv.
16.00 17.45 20.00 22.00
El tesoro VOSE, ds.
17.45 21.30
El tesoro VOSE, dg.
17.45 22.00
El tesoro VOSE, dl. i dt.
16.00 18.00
El tesoro VOSE, dc. i dj.
16.00 18.00 22.00
La substància C, dl. i dj.
20.00
Ciudades a contraluz
20.00
Axel, el petit... C, ds.i dg. h12.00 16.00

CINEsA H

Andreu Nin, s/n. T. 9
nals: dissabtes i fest
Aliados

Animales fantásti
El editor de libros
El faro de las orca
Fiesta de empresa
Hasta el último ho
Infiltrado
La chica del tren d
La llegada
Las apariencias e
Mascotas
Paterson
Rouge One: una...

Rouge One... dv. a d
Rouge One: una...
Rouge One: una...

Snowden dl. i dt.
Trolls
1898: los últimos.
1898: los... dv. a dg
Un monstruo vien
Vaiana
Vaiana dv. a dg. i dc
Vaiana C
Villaviciosa de al l

CINEsA L

Ciutat d’Asunción, s
tius. Matinals: dissa
1898: los últimos
Aliados
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Obras de Gargallo
y Saura, a subasta
3 Las piezas se podrán adquirir en la sala Balclis
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La sala de subastas barcelonesa
Balclis pone a la venta los próximos 20 y 21 de diciembre algunas obras de autores aragoneses,
como Pablo Gargallo o Antonio
Saura.
Durante las dos jornadas se
podrá comprar una obra de Pablo Gargallo (Maella 1881 - Reus
1934), considerado uno de los es-

cultores más innovadores e importantes del siglo XX. Discípulo
de Eusebi Arnau y colaborador de
autores como Domènech y Montaner en trabajos como el Palau
de la Música Catalana o el Hospital de Sant Pau de Barcelona entre otros.
A lo largo de su trayectoria
combinó el clasicismo con la experimentación. La obra titulada Virgen con el Niño (lote 1685)

una escultura en terracota de
47x18,4x18,5 cm, y que saldrá a
subasta a partir de 900€
En el apartado de pintura resaltan unas obras de Antonio Saura
(Huesca 1930 - Cuenca 1998), cuya su obra ﬁgurativa se caracteriza por el conﬂicto con la forma.
Nombrado en 1997 Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Castilla – La Mancha, la cual
ha dado nombre al ediﬁcio de la
ciudad de Cuenca que alberga la
Facultad de Bellas Artes. Las piezas que salen a subasta llevan por
título El ruedo (lote 1966), un heliograbado firmado, numerado
25/120 y fechado en 1967 de dimensiones 59,5x43 cm y Marina (lote 1993), una serigrafía de
69x48,4 cm que tienen un precio
inicial de 475€ y 500€ respectivamente. H

TV3-Telenotícies Migdia
16-12-2016
El TN Migdia va emetre divendres passat el reportatge del concert de William Christie
i Les Arts Florissants amb El Messies de Händel (15 de desembre, Palau 100). El
reportatge inclou declaracions del director.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/william-christie-du-el-messies-de-handelal-palau-de-la-musica-amb-les-arts-florissants/video/5638050/

