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El Palau de la Música rep
més de 5.000 visitants
Més de 5.000 persones van visitar ahir el Palau de la Música aprofitant la jornada de portes obertes que coincidia amb el Dia Internacional de la Música. Els visitants van poder
veure les actuacions que cada mitja hora van
oferir a la sala de concerts cantors de les diverses formacions dels cors de l’Orfeó Català.

Josep Giralt
DIRECTOR DEL MUSEU DE LLEIDA

Museu de Lleida no és només
tigi, té 4.000 obres i no 113”
A. F.-T.
LLEIDA

Fa tres mesos que va ser
sprés de guanyar el conconvocat pel consorci
a Generalitat, el bisbat,
l Consell Comarcal del
stitueix Montse Macià,
s dels inicis i que va didels retrets per la seva
etot, econòmica. El fins
tor d’exposicions i actirals de l’Institut Euroditerrània ja havia sigut
del Museu de Balaguer.
a no li era del tot estran’havia sigut assessor cique l’equipament es
m un dels grans museus
a.

st primer trimestre ja
bicar. S’hi ha trobat res
rava?
reses, no. El que m’he
a disfunció entre els renòmics i materials i el
ent elORFEO
museu.
Estàvem
CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 43-44

O.J.D.: 23625

TARIFA: 15436 €

E.G.M.: 143000

ÁREA: 2017 CM² - 188%

SECCIÓN: APUNTS

22 Junio, 2015

| Apunts | 43

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 22 DE JUNY DEL 2015

Agenda

<<

<<

Michael Jackson

‘Perú: riquesa
natural i històrica’

Tarda de videoclips a
l’Fnac L’Illa a partir de
les 18.00 hores.

BARCELONA

ra de celebrar un dia no
assenyalat i que es converteixi en especial. A la
terrassa de l’Espai CatalàRoca (Espai Arenes, c/
Llançà, 21).

EXPOSICIÓ

‘Catalunya MOTO. Indústria, societat, competició i tecnologia’. Al
Palau Robert es pot veure
fins al 25 d’octubre aquesta exposició que vol retre
homenatge a totes les persones que en el passat i en
el present han fet possible
que Catalunya esdevingui
una referència mundial
del sector.

BARCELONA
20.00 PREMI

Proclamació de l’obra
guanyadora del XLIV
Premi Crexells. A l’Ateneu Barcelonès, presentació a càrrec de Toni Puntí,
periodista de TV3. Actuació musical en directe i
degustació de la coca Crexells. Places limitades.

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Què està passant amb
els bars?’. Els bars sempre han estat un punt de
trobada, de certa llibertat
i familiaritat, i han tingut
un paper fonamental en
la vida moderna i de ciutat. Actualment, però,
sembla que les coses estan canviant. Gran part
d’aquests bars de barri,
oberts en les darreres
dècades per immigrants
gallecs, estan sent regentats per ciutadans asiàtics. Amb Què està passant amb els bars? comença una recerca sobre
aquest canvi i se’n documenta l’evolució posant
especial atenció en les
causes i en el paper que
tenen aquests bars en la
societat. Amb fotografies
de Mateo Pérez, a l’Espai
Arenes (c/ Llançà, 21). De
dilluns a divendres, fins al
24 de juliol.

BARCELONA

BARCELONA

20.30 CONCERT

Una de les peces que es poden veure en l’exposició del CaixaForum ■ LLUÍS SERRAT

Un mite de l’arquitectura
BARCELONA
EXPOSICIÓ

Fins al 23 d’agost, al CaixaForum
es pot veure l’exposició Alvar Aalto 1898-1976: arquitectura orgànica, art i disseny, dedicada a
l’obra d’Alvar Aalto (1898-1976),
l’arquitecte finlandès més conegut
de la seva generació i un dels més
importants del segle XX. Els seus
edificis plasmen una interacció
magistral de volums, formes i materials orgànics, i els objectes que
va dissenyar són reconeguts ac-

tualment com a fites del desenvolupament del mobiliari modern.
Aalto va ser una figura clau de
l’arquitectura i el disseny internacionals d’avantguarda des dels
anys vint. Va fer obres per encàrrec en països com ara Itàlia, Suïssa, França, Alemanya i els Estats
Units, a la postguerra, i la seva
prolífica carrera arriba fins als
anys setanta i inclou més de 400
edificis i dotzenes de mobles, objectes de vidre i làmpades. Va acabar portant a terme encàrrecs a

gran escala, com l’Auditori Finlàndia d’Hèlsinki (1975), just un any
abans de morir, i l’Òpera d’Essen,
que es va acabar el 1988.
La mostra presenta una àmplia
panoràmica de la vida i la producció d’aquest arquitecte llegendari,
s’atura en els edificis i els dissenys
més representatius i revela un
munt de nous aspectes de la seva
producció. Inclou vint maquetes
històriques i més d’un centenar de
dibuixos i objectes.
REDACCIÓ

18.00 ÒPERA

‘Fidelio’. Dins del cicle
Tardes d’òpera, l’FNAC
Triangle projecta una representació d’aquesta
òpera de Beethoven dirigida per Levine al Metropolitan Opera House.

‘Mestres del jazz’. L’any
2012, el Jazz Sí Club Taller de Músics del barri del
Raval de Barcelona va celebrar el vintè aniversari,
històricament vinculat al
Taller de Músics com a altaveu artístic dels joves
músics. Cada dilluns es
dedica la sessió a alguns
mestres que han marcat
la història del jazz.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
‘Suena flamenco con
Yolanda Cortés’. Són
tres sessions de música i
ball en directe, en un
entarimat a la sala Tarantos de la plaça Reial, que
és, des de fa anys, escenari de joves talents. La força del flamenc s’experimenta quan es viu en directe, en el marc d’un petit tablao.

BARCELONA

22.00 CONCERT
‘Jam session’ de ‘blues’.
Les jam sessions de blues
de la sala Harlem JazzClub (c/ Comtessa de Sobradiel, 8) són, des de fa
temps, una fita en la vida
musical de la nit barcelonina. Aquestes sessions
estan dirigides pel músic,
cantant i compositor Hernán Sendra, El Chino.

BARCELONA

20.00 CONCERT
Litus. L’endemà del solstici d’estiu i del Dia de la
Música, i el dia abans de la
revetlla, la terrassa de
l’Espai Català-Roca ofereix aquest concert. Fentho coincidir amb la posta
de sol, el cantautor Litus
ofereix un concert de pop
rock, amb aires de soul i
jazz, amb temes del seu
nou disc, Miércoles 14.
Amb aquest títol, Litus,
per un cantó, reivindica
que la saviesa guanyi la
partida a la superstició i,
per un altre, enalteix un
dia qualsevol, una mane-

Conferència a la
biblioteca Joan
Maragall de Barcelona.

Amadeu Vives ■ ARXIU

‘Vermell de censura’ ■ EL BORN CENTRE CULTURAL

Amadeu Vives,
al Palau de la Música

Una mostra sobre els
llibres prohibits

BARCELONA

BARCELONA

El foyer del Palau de la Música Catalana ofereix una
exposició sobre el compositor Amadeu Vives produïda per l’Orfeó Català.

A El Born Centre Cultural es pot veure l’exposició
Vermell de censura, amb llibres maltractats o prohibits, edicions segrestades, volums amagats...

EXPOSICIÓ

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

EXPOSICIÓ

BARCELONA

22.00 CONCERT
Simon Gilkman & Mariya Fargo. El pianista,
compositor i arranjador
Simon Glikman, amb la
cantant Mariya Fargo,
interpreten a la sala Jazzman clàssics de Cole Porter, Duke Ellington, Irving
Berling, George Gershwin, Chick Corea...
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SITGES

BARCELONA

‘Art sense fronteres’.
Aquest estiu del 2015, la
galeria Out of Africa de
Sitges presenta, fins al 26
de juliol, un dels principals pintors marroquins
contemporanis: Mimouni.
Les seves obres dissenyen
en filigrana la dialèctica
de l’atracció per l’altra riba, animada pel desig de
sortir, de tornar o senzillament de somiar un altre lloc. “El desig de l’altra
riba tradueix el meu pensament de tornar al meu
país, d’un retorn a les arrels. El meu interès per
les civilitzacions del sud i
pel patrimoni es troba a
les meves teles a través
dels senyals, de l’escriptura i dels colors”, explica
l’artista. Gràcies a una energia creativa que sembla
il·limitada i a un treball
constant, l’artista va assolir la seva maduresa. Amb
prop de vint exposicions
individuals al Marroc,
França i Alemanya, i més
de cinquanta exposicions
col·lectives al Marroc,
França, els Emirats
Àrabs i els Estats Units,
també podem trobar la
seva obra en col·leccions
particulars, museus i fundacions.

왘 Almeria

EXPOSICIÓ

TARRAGONA
EXPOSICIÓ

‘Temps del romànic’.
Aquesta exposició a CaixaForum permet redescobrir i interpretar el romànic català a partir d’un recorregut transversal a
través de la societat dels
segles XI-XIII mitjançant
recursos audiovisuals i interactius per oferir una
visió fresca i actual.

<<

<<

Escandaloso Xpósito

‘Nasty Mondays’

‘Hip hop’ a 23
Robadors de Ciutat
Vella, a les 22.00 h.

La festa dels dilluns a
la sala Apolo des de
les 00.00 h.

Rodríguez, Joan Carreras, Andreu Benito, Oriol Vila. Horaris:
de dimarts a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.30, i diumenges, 18.30.

TEATRE

Teatre, Sant Lluís, 64.
Enajenatorium Theatre Show. Última setmana! Horaris: dijous i
dissabte, 20.00 i 22.00; divendres, 20.00, 22.00 i 23.55, i diumenge, 18.30 i 20.30.

왘 Teatre

Lliure, Passeig de Santa Madrona, 40-46 / Pl. Margarida Xirgu, 1 / Montseny, 47. Temporada 15/16 ja a la venda. Més
informació a www.teatrelliure.com.

Teatre, Paral·lel 59. Patas arriba, de David Fernández.
Horaris: dies 11, 12, 19 i 26 de juny.
왘 Apolo

왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira dirigit per Xavier Albertí i interpretat per Mercè Arànega, Carles Canut, Antoni Comas, Rubèn de Eguía, Ricard Farré, Oriol Genís, Robert
González, Marta Ossó Mont
Plans i Aina Sánchez. Horaris:
de dijous a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00.

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla 29 presenta Incendis, de Wajdi Mouawad.
Dir. Oriol Broggi. Fins al 24 de juliol. Horaris: de dilluns a divendres, 20.00. Dissabtes, 20 i 27 i
diumenge, 21, funcions especials a les 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. La ciutat no és vostra, amb la Cia. Solitària. Cicle
rondalles mallorquines: Al cel
mos vegem tots plegats.

왘 Teatre

왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. David Guapo. Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Diario de
un cuarentón amb Andrés Torres. Horaris: dijous i divendres,
22.30.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. Cicle
Fresh Comedy, del 25 al 28 de
juny, Agustín Jiménez, Manu Badenes i Txabi Franquesa a Las
noches del Club de la Comedia;
del 2 al 12 de juliol, Juanma Lara,
Salvador Reina, Álvaro Carrero i
María José Parra a Se ha escribido un crimen (Lo sabemos, está
mal escrito). Horaris: de dijous a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. I del 14 al 19 de juliol, Clara Lago, Rafa Villena i Dani Rovi9ra a Improviciados, i del 23 al
26 de juliol, Mónica Pérez i Jordi
Ríos a 1000 merdes de gags.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Don Pasquale, de Gaetano Donizetti.
Dies 21, 22, 25, 26 i 27 de juny.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació adults: Cicle
Comix: dijous 25, 21.00, La caja
tonta, amb Juanjo Albiñana; divendres 26, 21.00, Animales irracionales, amb Joan i Roc Olivé.
Programació infantil: dissabte
27 i diumenge 28, 18.00, La reina
de les Neus.

La barrila de l’Avi

L’AVI

L’actor Carlos Álvarez-Nóvoa, en una imatge promocional de l’obra ■ LA VILLARROEL

Aquest dissabte s’estrena ‘Bangkok’,
d’Antonio Morcillo López, a La Villarroel
BARCELONATEATRE

Antonio Morcillo López, autor i director de Bangkok, arriba aquest dissabte a La
Villarroel amb els actors Carlos Álvarez-Nóvoa i Dafnis Balduz per interpretar la
seva obra. Una tragicomèdia sobre la relació entre un vigilant de seguretat i un
viatjant que té la intenció de volar a Bangkok.

Poliorama, La Rambla,
115. De l’1 al 19 de juliol, El discurso del Rey interpretat per
Adrián Lastra, Roberto Álvarez,
Ana Villa, Gabriel Garbisu, Lola
Marceli i Ángel Savín. Horaris: de
dimecres a divendres, 21.00; dissabtes, 21.00, i diumenges,
18.00 i 21.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Clicks, espectacle musical. Horaris: dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 19.00.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Pep Bou
a Bombollavà, a partir del 2 de
juliol. Horaris: dimecres i dijous,
20.30; dissabtes, 18.30 i 21.30, i
diumenges, 19.00.
왘 Teatre

왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Malic a la Xina, amb la Cia. Puntual. Espectacle d'ombres xineses per a nens i nenes a partir de
3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00; i diumenges,
12.00 i 17.00. Fins al 28 de juny.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Et vindré a tapar, Sala Fregoli, fins al 12 de juliol. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.30. La
tortuga de Califòrnia, Sala Joan
brossa, del 26 de juny al 26 de
juliol. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87. A
partir del 26 de juny, Bangkok,
d’Antonio Morcillo López, amb
Carlos Álvarez-Nóvoa i Dafnis
Balduz. Horaris: de dimarts a divendres, 21.00; dissabtes, 18.30
i 21.00, i diumenges, 18.30.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). La nit ens
atrapa, amb la companyia Los
Genios Locos, dissabtes de juny,
18.00. 2051, amb la companyia
Zenit Produccions, dissabtes de
juny, 21.00. El joc en joc, amb la
companyia A Correcuita, diumenges de juny, 18.00. Donde
el viento hace buñuelos, amb la
companyia Voltanteatre, diumenges de juny, 20.30.
왘 Romea,

Hospital, 51. Fins al 28
de juny, El crim de la germana
Bel, de Frank Marcus, versió i dir.
Rafael Calatayud, amb Anna Casas, María José Peris, Teresa Vallicrosa i Mamen García. Horaris:
de dimarts a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.30. I del 3 al 5 de

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

juliol, dins el Grec 2015, La nit
d’Helver (Helverova Noc), d’Ingmar Villqist, dir. Dino Mustafic,
amb Ermin Bravo i Mirjana Karanovic. Espectacle en bosnià
(subtitulat en català). Horaris:
divendres, 21.00; dissabtes,
18.30 i 21.00, i diumenges,
18.30.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Cicle DespertaLab: La pista,
de la Cia. Menú Teatral. Adaptació lliure de la novel·la d’Horace
McCoy Oi. Horaris: de dimecres
a dissabtes, 21.00; i diumenges,
19.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Penso en Yu, Grec
2015, de l’1 al 26 de juliol. Horaris: de dimecres a dissabtes,
21.30, i diumenges, 18.30.

dres, 18.00 i 21.00; dissabtes,
18.30 i 21.30; diumenges, 18.30;
i dimecres 24, 18.30.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. L'any
dels 30, de Lara Diez interpretat
per Bàrbara Roig, Cels Campos,
Dani Ledesma, Francesca Vadell,
Ivan Padilla, Lara Díez, Marc
Naya i Maria Rodríguez. Horaris:
de dijous a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00. Fins al 28 de juny.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. A partir del 8 de juliol torna
La partida, de Patrick Marber,
dir. Julio Manrique, amb Ramon
Madaula, Andrew Tarbet, Marc

Victòria, Paral·lel, 6769. Degut a l’èxit, Mar i Cel torna
a partir de l’1 d’octubre.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Monòlegs, màgia, teatre. Sala del Mig: Teatre,
màgia, improvisació...
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 28 de juny, Mi relación
con la comida, d’Angélica Liddell,
amb Esperanza Pedreño. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00. Fins
al 28 de juny, Páginas arrancadas del diario de P, d’Ignacio del
Moral. Horaris: divendres i dissabtes, 22.15, i diumenges,
20.15. Estrena el 3 de juliol, Las
cosas que queremos, de Jonathan Marc Sherman.

왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
En un cuartito los cuatro dirigit
per Carlos Murias i interpretat
per María Viñas, Manuel Ruíz, La
Chamela i Carlos Murias., fins al
28 de juny, de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.30. I Luis Pardo a En tu mente, de dijous a dissabtes, 22.45
(dia 26 no hi ha funció), i diumenges, 20.30.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. El teatre i la pesta,
dins el GREC Festival de Barcelona. Del 9 al 26 de juliol. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Berto Romero. Tots els divendres, a les 22.45.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión. Horaris: dimecres i dijous, 21.00; diven-
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Más de 5.000
personas visitan
el Palau de la
Música en el Dia
de la Música
Más de 5.000 personas visitaron ayer el Palau de la Música,
en Barcelona, aprovechando
la jornada de puertas abiertas
que se celebró coincidiendo
con el Día Internacional de la
Música.
En un comunicado, esta institución precisó que los ciudadanos pudieron visitar este edificio modernista desde las 10
de la mañana hasta las 15 horas y pudieron ver además las
actuaciones que cada media
hora ofrecieron cantores de las
diversas formaciones de los coros del Orfeó Català en la sala
de conciertos.
Los visitantes también pudieron acceder a la platea y al
segundo piso de la sala de conciertos, a la sala Lluís Millet o a
su balconada, así como pasear
por el Foyer y la plaza del Palau aprovechando esta jornada
que ha patrocinado la empresa
Gas Natural Fenosa en colaboración

El Dia U
Sardana
compos

La pieza ‘Catalu
del 150 anivers
Distintas ciudades de
Catalunya celebraron
ayer el Día Universal de la
Sardana. Una efeméride
donde recordaron la figura
del compositor barcelonés
Enric Morera y su pieza
‘Catalunya’.
Barcelona
ACN
El Dia Universal de la Sardana ha
homenajeado este año el compositor Enric Morera en el 150
aniversario de su nacimiento.
En todas los bailes y actuaciones

El universo del artista catalán
Santi Moix, fiel a su propio
estilo en Nueva York
El artista catalán Santi Moix,
que ha realizado murales para
la tienda de Prada en el SoHo
o ha ilustrado una edición de El
ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Moix es un superviviente
de una época en la que la Gran
Manzana era un lugar peligroso
pero fértil para el arte, en el que
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PEP PUVILL

50
ANYS
D’UN CONCERT MÍTIC
Toni Vall reconstrueix l’estada dels Beatles
a Barcelona amb fotos inèdites de Pep Puvill

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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EL 3 DE JULIOL DEL 1965 ELS BEATLES VAN
ACTUAR A BARCELONA PER PRIMERA I ÚLTIMA VEGADA. RECONSTRUÏM AQUELL DIA
A PARTIR DEL TESTIMONI DE PERSONES
QUE HI VAN SER.
Dissabte 3 de juliol cap a mitja tarda. A l’encreuament de l’Avenida José Antonio amb el
carrer Marina, un noi jove, d’uns quinze anys,
camina sense rumb aparent. Va amunt i
avall de la vorera amb cara neguitosa i les parets rugoses de la Monumental sembla que
se l’hagin de menjar. Conté la respiració per
dominar els nervis que el tenallen i resa perquè algú, ni que sigui la divina providència,
canviï el seu destí immediat. Queden poques
hores perquè comenci el concert que més
l’il·lusiona, que fa setmanes que espera, i per
al qual, malauradament, no té entrada. Els
Beatles, sí, els quatre de Liverpool, actuen
aquesta nit a Barcelona provinents de Madrid, on ahir van actuar a la plaça de toros de
Las Ventas. És l’últim concert de la gira europea que des del 20 de juny els ha portat a
París, Lió, Milà, Gènova, Roma i Niça, fins a
aterrar a Espanya.
Encara queda una bona estona perquè
s’obrin les portes però els grisos a peu i a cavall ja vigilen els accessos i el trànsit. Fins fa
pocs dies no semblava clar que el concert es
pogués celebrar perquè les autoritats franquistes recelen d’aquests rockers grenyuts
que estan esvalotant el jovent d’arreu del
món a còpia de ritmes endimoniats i lletres
llibertines que s’exclamen de quines nits, les
d’aquells dies. Estan especialment previnguts perquè ahir va arribar el Tour de França a la ciutat i demà surt la dotzena etapa
en direcció a Perpinyà. Esclar que, si s’hagués
produït la prohibició, el ridícul internacional
hauria sigut colossal, i ara ja no hi ha marxa
enrere. John, Paul, George i Ringo ja són a la
ciutat i descansen a les habitacions 111 i 113
de l’hotel Avenida Palace.
Han arribat al Prat cap a les quatre de la
tarda. Un núvol de fotògrafs els esperava a
peu de pista i han estat encantats de repetir dues o tres vegades el numeret de la baixada de l’avió perquè tots els gràfics tinguessin la foto desitjada. Els quatre amb montera de torero, una nina i uns clauers flamencs
regalats per Juanita Biarnés, la presidenta del
club de fans de Barcelona, que també els ha
acompanyat durant el trajecte en avió des de
Madrid. Tot ben castís, ben patri i nostrat. Segueixen trepitjant terra espanyola, no fos
cas que se n’oblidin. Ole, ole y ole.
El més normal és que els haguessin portat al Ritz, hotel de luxe per antonomàsia de
la ciutat, més a to amb el Negresco de Niça,

QUINA NIT,
LA D’AQUELL
3 DE JULIOL!
Es compleixen 50 anys del pas dels Beatles per
Barcelona. I publiquem fotos inèdites del concert

TEXT__ TONI VALL FOTOS__ PEP PUVILL
el Georges Sand de París i el Fénix de Madrid
que els han allotjat durant la gira. Però hi ha
un petit problema: al Ritz no admeten toreros! És un lloc respectable i no poden tolerar el rebombori de les dones embogides, els
matadors entrant sobre l’espatlla dels fans
entre crits i visques del seguici triomfant. La
direcció tem que aquests quatre britànics eixelebrats la facin grossa. Solució? Al mateix
sac que els toreros i avall que fa baixada.
El saló Parrilla de l’Avenida Palace ja està a punt per a la roda de premsa, no especialment multitudinària, amb uns vint periodistes. El promotor Francisco Bermúdez i el
mànager del grup Brian Epstein ho tenen tot
apamat fins a l’últim detall. Bermúdez és el
totpoderós home de l’espectacle espanyol,
en toca de calents i sap com s’ha de vendre el
xou d’aquests quatre marcians que acaben
d’aterrar en un país enxubat i ranci. Són moderns i contestataris però val més que no es
noti gaire, disfressem-los de folklore i atrac-
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ció de fira amb tocs circenses. Posem-hi el
Torrebruno de presentador i uns teloners
que entretinguin la massa i, ja que hi són,
que l’anestesiïn una mica també.
El noi sense entrada continua neguitós
veient com la gent va arribant a la plaça. Voldria ser un dels 18.000 afortunats que ompliran les grades però de moment pinten
bastos. Contempla amb cara d’enveja l’entusiasme dels amics i les parelles, els joves que
dissimulen l’ànima ie-ie i es venten per ferse passar la xafogor del capvespre encara
il·luminat pels últims rajos de sol. L’hora oficial d’arrencada són les 22.45. Encara li queda una mica de marge per aconseguir que es
faci el miracle.
Jaume Figueras, cinèfil consumat, encara recorda que va sortir entusiasmat de ¡Qué
noche la de aquel dia! la nit de l’estrena al
Fémina del passeig de Gràcia i va publicar
una crítica entusiasta a La Vanguardia. La
primera pel·lícula dels Beatles li va robar el

cor i no li va costar gens convèncer cinc
amics de la mili per comprar entrades per al
concert d’aquesta nit. Tots cinc estan emocionats i impacients per escoltar els primers
acords de guitarra i baix.
Només té setze anys però Joaquim Guitart ja acumula una notable beatlemania. Té
al prestatge uns quants discos comprats a la
botiga Manhattan de l’Avenida del Generalísimo i està content perquè els seus pares
l’han deixat anar sol al concert. Li agrada escoltar aquesta música diferent, que no té res
a veure amb els ritmes i les lletres dels artistes d’aquí. Deixar-se portar pels acords
d’All my loving i Yesterday és imaginar per
un moment que un és a Europa i no a l’Espanya de la pandereta, el pasdoble i l’himne de
la legió a les desfilades davant el Caudillo.
El Leslie no està nerviós. Mai s’hi posa i tampoc trencarà avui amb la seva manera de ser.
Ser teloners dels Beatles no és qualsevol cosa
però els Sirex no s’espanten fàcilment. A més a
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més, no tindran la responsabilitat de trencar
el gel. Abans actuaran l’Orquestra Florida, els
Shakers, Freddie Davis, Trinidad Steel Band i
Michel. Les mesures de seguretat no li han permès ni a ell ni als seus companys saludar cap de
les quatre estrelles. No sap si després serà possible, ja que quan acabin de cantar amb prou
feines podran escoltar tres o quatre temes i
marxaran corrents cap a Cornellà. Avui fan doblet i això és sagrat. No hi ha beatle al món que
els faci fallar en cap bolo i encara menys ara que
estan vivint un any tan bo amb l’esclat del seu
¡Qué bueno, qué bueno! Aquest any també està sent boníssim per a Josep Maria Francino,
que només té disset anys però acaba de formar
el seu propi grup de música, Els Folls, que van
debutar encara no fa tres mesos, l’11 d’abril. La
seva gran inspiració, no cal dir-ho, són els Beatles, als quals segueix des de fa dos anys, no
es cansa mai d’escoltar-los i gràcies a ells va voler aprendre a tocar la guitarra. La seva música l’inspira i l’estimula i somia que algun dia
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UNA JOIA DE PEP PUVILL, FOTÒGRAF DE LA CANÇÓ
Quan comentem les fotos que va fer al concert dels Beatles,
una joia que avui, cinquanta anys després, deixa de ser
inèdita, Pep Puvill recorda que tot just llavors estava
començant a ficar-se una mica seriosament en el món de la
fotografia. Quan era el bateria del grup Els Quatre Gats, Pep
Puvill ja n’era un gran aficionat. En decidir que donava per
acabada la seva etapa musical, va continuar vinculat al món
de la Nova Cançó i els Setze Jutges i feia fotos dels concerts
pel seu compte. Va aprendre la tècnica de la fotografia de
manera completament autodidacta perquè no hi havia
escoles ni manuals. A poc a poc, entre els bons comentaris
dels grups i els cantants amics que veien les seves fotos, la
seva feina va començar a transcendir i discogràfiques com
Edigsa, Concèntric i Discophon van confiar en ell i finalment
va esdevenir professional.
Ermengol Passola, el propietari d’Edigsa, també era l’amo
de Mobles Maldà i li va proposar diversificar el seu àmbit de
treball. Així va entrar al món de la fotografia industrial i
publicitària. Des de llavors, de manera més o menys
esporàdica, va col·laborar també amb amics, com quan va fer
totes les fotos de la gira de Joan Manuel Serrat del 1984.
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L’HORA DEL CONCERT
La tirallonga de teloners ha començat amb
cert retard. Els Sirex ja estan a punt d’acabar
i el Figueras els aplaudeix amb energia encomanat de l’entusiasme generalitzat. El Leslie tot just acaba de cantar El tren de la costa, està una mica suat i mentre escolta els
“¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!” des de les bambolines veu
que Paul McCartney torna del lavabo. “Estàs
cansat?”, li pregunta. “Més o menys com ho
estaràs tu d’aquí una estona”, respon ell amb
el seu anglès de la Barceloneta. Està exultant amb l’actuació que han fet. El so ha sigut deficient i el muntatge tècnic manifestament millorable, però el directe sempre
l’emociona, no hi ha res com la força orgànica injectada pel públic.
Cap a les 23.20 h compareixen els Beatles. La Marta i el Josep són a primera fila i els
passen per davant en el camí cap a l’escenari. Si la Marta allarga la mà pot tocar George
Harrison. Després de provar micròfons i am-

plificadors, sonen els primers acords de Twist
and shout. Porten els seus clàssics vestits de
concert i només ells saben que la de Barcelona serà l’última actuació en què llueixin corbata. Van per feina i el concert dura aproximadament una hora. El mateix repertori de
la gira europea es manté inalterable: She’s a
woman, I’m a loser, Can’t buy me love, Baby’s
in black, I wanna be your man, A hard day’s
night, Everybody’s trying to be my baby, Rock
and roll music, I feel free i Long tall Sally. L’única nota diferencial l’aporta Ticket to ride, l’últim single del grup, que sona amb honors de
quasi estrena en directe. El públic celebra les
ocurrències de McCartney i Harrison en presentar els temes, coreja els seus noms i balla intentant no fer grans escarafalls, ja que
la inquisidora vigilància dels grisos resta
amatent a qualsevol sortida de to inapropiada. Des del seu seient, molt a prop de l’escenari, la Guillermina observa els uniformats
que criden l’atenció a un parell de noies amb
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compondrà tan bé com ells. Avui també és a la
Monumental i se’n fa creus de poder-los veure finalment en directe.
Per a Marta Talens i Josep Porter, casats des de fa cinc anys, anar de concert no
és res excepcional però avui és sens dubte
una nit excepcional. El Josep és mànager de
la Nova Cançó i ja està familiaritzat amb el
món de la faràndula. Són habituals del Palau de la Música i el Jamboree però un concert en una plaça de toros no és gens corrent. Esclar que veure els Beatles en directe bé mereix situacions fora de la norma.
D’aquí una estona coincidiran amb Pep Puvill, que ha vingut amb la seva germana i el
seu cunyat. El Pep és el bateria d’Els Quatre Gats, grup que l’any passat va versionar el Please please me amb una simpatiquíssima lletra de Pere Quart i un títol ben
curiós: L’home solter. Porta també la seva
càmera de fotos, acompanyant fidel sempre que va a un concert, per donar fe de la
seva creixent passió de fotògraf. Es trobaran aviat amb altres membres de la Cançó. Avui ningú es vol perdre l’esdeveniment de l’any.
Els protagonistes de la nit ja han arribat
a la Monumental després de cobrir en pocs
minuts el curt trajecte en cotxe des de l’hotel. Encara queda una estona perquè surtin
a l’escenari. A fora, Guillermina Motta i Quico Pi de la Serra fan temps abans d’entrar.
Avui no tenen cap actuació amb Els Setze
Jutges i la passió beatleiana pot desfermarse sense impediment. Com el Figueras, la
Guillermina també va veure fa un any la
pel·li dels Beatles –ella en un cine de Piccadilly Circus– i va quedar enlluernada. Li
agraden tots però té clar quin triar perquè
s’ha fet fanàtica de George Harrison. Els havia d’acompanyar una amiga del Quico però finalment els ha fallat i els sobra una entrada. Què en poden fer? Segur que per allà
a prop ronda algú que no en té. ¿I si l’hi regalen a aquell noi que camina entre la multitud? Fa cara d’estar maleint els ossos de tota aquesta gent que entrarà al concert mentre que ell en quedarà a fora.
–Tens entrada?
–No!
–Doncs a nosaltres ens en sobra una. La vols?
–Però què val?
–Res, home, res!
El miracle s’ha produït, finament, i al noi
que caminava sense rumb se li ha il·luminat
el rostre. Voldria fer salts d’alegria però es
conté no fos cas que algun gris a cavall el
confongués amb un esvalotat. Però no hi ha
temps per entretenir-se amb celebracions
perquè el xou està a punt d’arrencar.
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les revolucions una mica accelerades. La censura i la repressió sempre disposades a coartar llibertats, a conquerir espais d’intimitat i
diversió. Pep Puvill també té una bona localitat i fa fotos durant tot el concert. És de nit
i la il·luminació no és res de l’altre món però
espera que siguin aprofitables.
Com era previsible, no hi ha bisos i el concert s’acaba a quarts d’una de la matinada. Els
Beatles tornen a l’hotel perquè al cap de poques
hores volen de retorn a Londres i després rumb
a la gira americana. El seu és ja un fenomen global, el grup que està revolucionant la música.
Les divuit hores a Barcelona han passat com
una exhalació. Els 18.000 privilegiats saben
que han presenciat un espectacle important
però encara no són ben bé conscients que el
que han vist és ni més ni menys que un tros
d’història. El noi que no tenia entrada dormirà
pla aquesta nit, contindrà la respiració una vegada més, ara satisfet perquè avui la divina
providència ha comparegut majestuosa. ■
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EL PRESENT
50 ANYS
DESPRÉS

És bonic rememorar un episodi històric a partir de les veus i els records dels que hi van ser.
Guillermina Motta, Jaume Figueras, Josep Maria Francino, Josep Porter, Marta Talens, Joaquim Guitart i Antoni Miquel Cervero –el Leslie dels Sirex– m’expliquen els seus records
d’aquell dia. Tots coincideixen en una cosa:
el temps ha mitificat aquell concert del 3 de
juliol del 1965. I amb raó, esclar. Els Beatles
mai més van tornar a actuar a Barcelona.
Tampoc a Madrid, per cert.
Quedo amb Josep Esteve, erudit i gran
col·leccionista beatleià. M’ensenya el seu fons
documental i les seves joies de la corona, i m’explica anècdotes del grup que
més li ha marcat la
vida. “Quan els Beatles van venir a
Barcelona ja estaven evolucionant
des del rock més pur
dels primers anys
cap a ritmes i lletres
més madurs que reflectien mons interiors més intensos i
viscuts”. Encara havia d’arribar, però,
l’època marcada per
l’hinduisme i la psicodèlia. M’ensenya
alguns dels llibres
que s’han preocupat
d’historiar el concert
de Barcelona. Són
Olé, Beatles, d’Enrique Sánchez i Javier
de Castro, i també The Beatles. Una filmografía musical, de Magí Crusells i Alejandro Iranzo. Comentem també algunes llegendes urbanes divertides, mai prou contrastades, com
aquella segons la qual els Beatles havien
d’aprofitar la seva estada a Espanya per acordar els termes d’un suposat film que protagonitzarien amb El Cordobés, un torero a la cresta de l’onada molt admirat per Brian Epstein,
el mític mànager del grup. I també aquella altra que afirma que Joan Gaspart, treballador
aleshores de l’Avenida Palace, va deixar uns
pantalons a John Lennon.
Sempre s’ha lamentat no disposar de l’enregistrament complet de l’àudio del concert.
S’explica que el senyor Alberdi, propietari de
les famoses botigues de música de Barcelona,
va voler fer-ho, però que Epstein no ho va
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considerar oportú. De fet, coincidint amb la
celebració del cinquantè aniversari, està previst que es comercialitzi l’enregistrament del
concert de Madrid del dia anterior, que va ser
gravat pel periodista José Luis Álvarez i s’ha
mantingut inèdit fins ara.
Josep Maria Francino m’explica que dos dies després del concert va fer-ne una crònica
per a Ràdio Terrassa. Al llarg de la seva vida
i la seva fecunda trajectòria periodística s’ha
mantingut fidel a la seva gran afició pel grup.
Com el Josep Esteve, n’és un gran col·leccionista, i n’ha fet exposicions i tot tipus de programes monogràfics. Des del 1970
cada any per Nadal
fa el seu especial
radiofònic Beatles
Christmas Show, i
al llarg de quaranta-cinc anys només
ha fallat dos cops.
Tants anys de fidelitat prendran forma amb la imminent publicació de
Beatlemania, un llibre en forma de
crònica personal
sobre la gran passió
de la seva vida. I Els
Folls? Doncs segueixen actuant i
van tornar a tocar
l’11 d’abril.
Encara més actius es mantenen
els Sirex, que només van deixar de
cantar entre el 1971 i el 1978, quan un revival inesperat els va injectar saba nova a les
venes. El Leslie no pot estar més en forma i
recorda aquell 3 de juliol com un dia extraordinari: “Què hauria passat si els Beatles no
s’haguessin separat?”, es pregunta. Això només ho sap el vent, em temo. Li explico que el
programa de mà del concert és una peça quasi introbable i que a internet per una entrada original d’aquell dia se n’han arribat a pagar fins a 1.000 euros. Explica la llegenda
que, acabat el concert, l’empedrat de davant
la Monumental era una catifa d’entrades. El
que no sabem és què va passar amb l’entrada
que Guillermina Motta va regalar al noi que
aquell dia anava amunt i avall de la vorera.
Ve de gust imaginar que, allà on sigui, encara la conserva.
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Downey Jr, Chris Evans i Chris
UA. 2015. FANTÀSTICA. 141 min.
per preservar la pau, però aquest
nesa Diagonal, C. Diagonal Mar,
aquinista i Icaria (VOSE).

múSiCa

lliBRES

IA. D’Olivier Assayas. Amb Julietwart. 12 anys. França-EUA. 2014.
veterana actriu accepta participar
atral de l’obra que la va fer famosa
a carrera. Però ara, en lloc d’intercarnar la seva antagonista, la vícClub, Balmes (VOSE), Boliche
sa Heron City, Gran Sarrià, IcaE) i Zumzeig (VOSE).

D. De Kornél Mundruczo. Amb
Zsótér. 16 anys. Hongria. 2014.
nena busca el seu gos, que el seu
ò l’animal cau en mans d’uns indiBoliche (VOSE), Icaria (VOSE),
E) i Verdi Park (VOSE).

e Nuri Bilge Ceylan. Amb Haluk
12 anys. Turquia. 2014. DRAMA.
t regenta un hotel ajudat per la seolt distanciat, i per la seva germarciar. Maldà (VOSE).

El Camino Youth Symphony
De Palo Alto, Califòrnia
palau dE la múSiCa - BARCELOnA

uí, 1- 9. Tel. 93 567 10 70

De Jacques Tourneur. Amb Mern. EUA. 1948. INTRIGA. 87 min.
uerra mundial, un pacifista és asviatja a Berlín. VOSC. 16.30.
s Chaplin. Amb Charles Chaplin i
1928. COMÈDIA. 72 min. Un varc i s’enamora d’una genet que
uda, rèt. cast. 17.00.

ON WELLES / UNA HISTÒRIA

ssif / O. Welles. França. 1968. 82
director i un curt sobre la reunió
mariner. VOSC. 19.00.
Costa. Amb Vanda Duarte i Nuno
RAMA. 98 min. Retrat d’una famía misèria. VOSC. 19.30.
on Welles. Amb Charlton Heston
RIGA. 108 min. Un agent mexicà
el investiga la misteriosa explosió
1.30.

El divendres 3 de juliol a les 20.30 hores
Reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

5-12 €
2x1

El Camino Youth Symphony (ECYS), el nom del qual prové d’El Camino
Real, és de Palo Alto, Califòrnia. Interpretarà cançons de Manuel de
Falla i de Maurice Ravel. L’ECYS es distingeix per la categoria dels
joves músics que formen part de les Orquestres Juvenils. Tots ells
són culturalment diversos, des d’aquells que estan començant a
desenvolupar la seva instrucció musical fins aquells preparats
per començar la seva carrera com a artistes creatius.

Cursos d’escriptura

diversos

A l’Escola d’Escriptura
aTEnEu BaRCElOnèS - BARCELOnA

5-10%

A partir del dilluns 29 de juny
Més informació a la web www.tresc.cat
Aquest estiu l’Escola d’Escriptura ofereix diferents cursos intensius
al juliol i una nova edició del curs Iniciació a la narrativa, de 30 hores
de durada, i que es programa en diversos dies i horaris. durant el mes
vinent, l’Escola proposa un ventall de més de 20 cursos intensius, de
diversa durada, en què hi ha moltes novetats en els blocs d’escriptura,
literatura i humanitats. El període de matriculació està obert fins al 25
de juny.
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LÈS. Can Jofresa, 85. Tel. 902 33

. www.cinesa.es. Campanilla y la
i cast. Jurassic World. C i cast. D i
cia de los... Ahora o nunca. nuEscocia. VOSC. Los caballeros
O. Caza al asesino. Dale duro.
estro del agua. El niño 44. Hocapítulo 3. Insurgente. La familia
Lejos del mundanal ruido. Mad
egocios con resaca. Poltergeist.
a persona normal. Suite franceVegas. Tomorrowland. ¡Upsss!
gadores: La era de Ultrón.

M. Claret, 8. Tel. 977 60 27 01. G.:
acinemes.cat. Tomorrowland.
evivir a... Suite francesa. Cómo
ad Max... El libro de la vida. Bao. Chappie. Vengadores. 3D. La
decai. nuestro último verano en
or Party. Poltergeist. Jurassic
road movie. Insidious: capítulo 3.
nilla y la leyenda de la bestia.

, s/n. Tel. 93 883 21 08. www.ci. Tomorrowland. Dando la nota:
ulo 3. ¡Upsss! ¿Dónde está noé?
La profesora de Historia. El niño
nda de la... C. Ahora o nunca.

‘no molestar’
REnOiR flORidaBlanCa - BARCELOnA
Dijous, 25 de juny, a les 22.00 hores
Més informació a la web www.tresc.cat

‘la cavernícola’

8€

gratuït

Michel, un entusiasta del jazz, troba un àlbum estrany i el vol escoltar
tranquil·lament al saló. Pero el món sembla tenir uns altres plans per a
ell: la seva dona vol parlar, el seu fill apareix d’imprevist, el seu veí truca
a la porta... Michel està desesperat.

CluB CapiTOl - BARCELOnA
Els dies 2, 3, 5 i 9 de juliol / Consulteu horaris
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

La cavernícola, protagonitzada per Yolanda Ramos, fa un repàs irònic
als capritxos, manies i idiosincràsia de les relacions entre homes i
dones des de la perspectiva de la dona moderna. Una comèdia plena
de rialles sobre dos éssers diferents que intenten conviure.

per a TR3SC BÀSiC / pREmium

múSiCa

23 €
16 €

per a TR3SC BÀSiC / pREmium / SuBSCRipTORS El pERiÓdiCO

múSiCa

CinE

rdaguer, 22. T. 938852403. www.
World. C. Lejos del mundanal...

PEnEdèS

Senyora, 35-37. T. 600716688. Dv.
a. Dj.: 71. VOSE.

rim, 7. Tel. 93 890 24 13. Juraspara ella.

LTRÚ

al, 90. T. 938938103. www.cineos... nuestro último verano en
de está noé? Conducta. Jurasy la leyenda... Ahora o nunca.

R. l’Onclet, 18. T. 902888300. G.:
mas.es. noche en el museo 3...
ándalo. C. Candy. Divina pero
Antes del frío invierno. Beautiful
erfecto. Dios mío, ¿pero qué te
me. The collector.

s, 36. T. 902 170831. G.: dv. i vig.
es. nuestro último verano en Esaún más alto. La oveja Shaun.
.. Insidious: capítulo 3. ¡Upsss!
urassic World. Ahora o nunca.
a de la bestia. El niño 44.

festival de música
antiga dels pirineus
diVERSOS ESpaiS - LLEIDA

Del 3 de juliol al 30 d’agost
Entrades a www.tresc.cat

4-20 €
consultar

andrea motis & J.
Chamorro quintet
CASTELLó D’EMPúRIES

El 10 de juliol a les 22.30h
Entrades a www.tresc.cat

15-30 €

15%

El Quartet Casals o el Cor Infantil Amics de
la Unió seran alguns dels protagonistes.

Andrea Motis i Joan Chamorro estan
considerats la revelació del jazz català.

TR3SC BÀSiC / pREmium / SuBSCRipTORS Ep

TR3SC BÀSiC / pREmium / SuBSCRipTORS Ep

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

‘Cómo entrenar a
tu dragón 2’
phEnOmEna - BARCELOnA

El 24 de juny a les 16.15h
Entrades a www.tresc.cat

6€
5€

Pel·lícula d’animació sobre Astrid i el seu
drac Hipo, que recorren mil aventures.
TR3SC BÀSiC / pREmium

Fes-te’n soci a www.tresc.cat
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We Funk Jam
Session + DJ Timber

‘Els detectius de la
natura’

Sessió de música a
Marula Café des de les
23.00 hores.

Taller familiar al parc
del Turonet a les 11.30
hores.

BARCELONA

aquest espectacle a La Seca-Espai Brossa. Esperar
sense esperança és l’acte
més heroic que hi ha.
L’any 1940, quan el Joan
no torna, la Maria decideix anar-lo a buscar.
L’han vist per última vegada al costat del riu. Et
vindré a tapar mostra el
viatge que fan tres amigues per trobar el marit
d’una d’elles que ha desaparegut. Intentant sobreviure en un ambient
de postguerra claustrofòbic i incert, decideixen
embarcar-se en un trajecte cap a la descoberta
d’una realitat per la qual
no estan preparades. Et
vindré a tapar està inspirada en una historia real i
basada en els casos dels
milers d’homes desapareguts durant la Guerra Civil Espanyola, així com en
l’espera de les seves famílies més de 60 anys.

CINEMA

Festival de Cinema
Jueu de Barcelona. La
seu de l’Institut Francès
ofereix la 17a Edició del
Festival de Cinema Jueu
de Barcelona, que també
ha inclòs una sessió amb
debat a la Universitat
Pompeu Fabra i la tradicional projecció gratuïta a
l’aire lliure. L’eix de la 17a
edició del festival és l’art
com a transmissor de cultura, i el gros dels films
que presentarà aquest
any tracta de la vida i
l’obra de creadors i pensadors, principalment d’ascendència jueva. Avui, a
les 19.00 h, el curt La dona jueva, de Bertolt
Brecht i el documental
Raise the roof, i a les
21.00 h Zero motivation.

BARCELONA
11.00 VISITA

‘La Sagrada Família,
naturalment!’. Amb l’objectiu de descobrir als infants quins són els elements presents basats en
la naturalesa presents en
aquesta obra de Gaudí, la
basílica organitza, els
caps de setmana i festius
fins al 28 de juny, l’activitat familiar La Sagrada
Família, naturalment!’
en sessions matinals a
partir de les 11.00 h. Pensada per a nens i nenes
entre 5 i 12 anys amb un
màxim de dos adults per
infant, consta d’una visita
guiada per les dues façanes i l’interior de la basílica i s’acaba amb una activitat plàstica al singular
edifici de les Escoles.

El grup Kiss actua aquest vespre al Palau Sant Jordi ■ ARXIU

Kiss celebra els 40 anys
BARCELONA

20.30 CONCERT

La mítica banda de rock Kiss –una
de les més llegendàries de la història, en part per la seva inconfusible estètica– celebra el 40è aniversari de la seva fundació amb una
gira internacional que aquest vespre recala al Palau Sant Jordi de
Barcelona.
Al capdavant de la banda continuen els dos membres fundadors
del grup, el cantant i guitarrista
Paul Stanley i el baixista Gene

Simmons, acompanyats del bateria Eric Singer i el guitarrista
Tommy Thayer.
Coneguts per als seus elaborats
i espectaculars xous, avui Kiss tenen previst oferir als seus fans
l’experiència irrepetible d’un concert de comiat a una ambiciosa
producció d’il·luminació i so, units
al que, segons ells, promet ser la
pirotècnia més gran de tota la seva
història.
Kiss està considerada una de
les bandes de rock-and-roll més in-

BARCELONA
fluents de tots els temes; es tracta
del grup amb més discos d’or als
Estats Units i han venut més de
100 milions d’àlbums a tot el món
en els seus 40 anys de carrera. Són
cèlebres les seves actuacions a la
Super Bowl XXXIII, als Jocs Olímpics d’Hivern del 2002, al concert
Rockin The Corps per a les tropes
nord-americanes d’Iraq i Afganista, i la final d’American Idol el
2009 per a 30 milions d’espectadors.
REDACCIÓ

BARCELONA

12.45 CONCERT
Martini Vermut Jazz.
L’exterior de L’Auditori
s’omple de música els
diumenges al migdia amb
la programació del Martini Vermut Jazz. És una
proposta que cada any celebra l’arribada del bon
temps amb un cicle de
concerts a l’aire lliure els
mesos de maig i juny. L’últim Vermut Jazz de la
temporada anirà a càrrec
de la Vicenç Martín
Dream Big Band Suite.

BARCELONA

18.30 TEATRE
‘Et vindré a tapar’. La
companyia Espai En
Construcció presenta

Óscar Alabau ■ ARXIU

‘Bicicletes vs. cotxes’ ■ ARXIU

El violoncel·lista Óscar
Alabau, a la Pedrera

La coexistència entre
bicicletes i cotxes

BARCELONA

BARCELONA

El violoncel·lista Óscar Alabau interpreta obres de
Schubert, Schumann i Txaikovski dins les Residències musicals de la Pedrera.

Bicicletes vs. cotxes és El Documental del Mes corresponent al juny; avui es pot veure al Teatre de
Sarrià.

18.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.30 DOCUMENTAL

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

‘Abolengo’. Són tres sessions de música i ball en
directe, en un entarimat
a la sala Tarantos de la
plaça Reial, que és, des
de fa anys, escenari de
joves talents. La força
del flamenc s’experimenta quan es viu en directe, en el marc d’un
petit taulat.

BARCELONA

22.00 CONCERT
Spandau Ballet. El llegendari grup britànic
Spandau Ballet, que en el
seu dia va ser una de les
icones de la new wave i
dels nous romàntics, ha
tornat a l’actualitat amb
la gira Soul Boys of the
Western World Live, un
nom que fa al·lusió a la
pel·lícula documental del
mateix títol –dirigida per
George Hencken, un estret col·laborador de Julian Temple–, estrenada
l’any passat al Royal Albert Hall i que aquí es va
poder veure al festival InEdit. La bona acollida de
la pel·lícula va coincidir
amb l’anunci que el grup
estava treballant cançons
noves, supervisades a l’estudi pel cèlebre productor
Trevor Horn, l’home que
va estar darrere de grans
èxits dels anys vuitanta.
Té lloc als Jardins del Palau Reial de Pedralbes.
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GIRONA

19.00 CONCERT
Josep Viader. La Casa de
Cultura ofereix aquest
concert de Josep Viader,
un jove tenor nascut a
Santa Coloma de Farners,
que s’ha format a Londres
i Nova York. Resideix als
EUA des de fa 5 anys.
Avui ofereix un recital
que combinarà el lied, la
cançó popular catalana i
obres de Francesco Paolo
Tosti, Henri Duparc i Jules Massenet.

GRANOLLERS

<<

<<

‘Ópera y flamenco:
historia de un amor’

Marina Tuset
Quintet

Amb Luis el Granaíno
al Palau de la Música, a
les 21.30 hores.

Concert de jazz a la
sala Jamboree a les
20.00 h i a les 22.00 h.

L’acudit

nes per anar-la a veure a
la taverna. Mentrestant,
ella té el cor robat per un
altre home, que no és el
seu marit. L’espectacle
compta amb direcció musical i escènica d’Aníbal
Gil, amb escenografia i
vestuari de Rafató Teatre
i està interpretada per
Alicia Ferrer, Alberto Cazes, Josep Lluís Blanch i
Antonio Casellas, i el Cor
Aula Lírica de Granollers.

L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
19.00 CONCERT

19.00 SARSUELA
‘La tabernera del Puerto’. El Centre Cultural de
Granollers és l’escenari
d’una representació
d’aquesta coneguda sarsuela a càrrec d’Aula Lírica de Granollers. La Marola és una noia que té
una taverna i de la qual
ningú no sap quasi res,
llevat que viu amb un bandoler, suposadament, el
seu marit. Les dones del
poble li retreuen que la seva bellesa torna bojos els
pescadors, que comencen
a abandonar les seves fei-

Duo Gerhard. Amb l’impuls de la violoncel·lista
Ana Laura Iglesias, el Duo
Gerhard interpreten les
obres del repertori clàssic
per a violoncel i piano i les
combina amb músiques
actuals, i especialment
tangos. És una oportunitat de gaudir de la música
d’una manera diferent,
amb qualitat però amb
una proposta innovadora,
i en un entorn poc habitual: els jardins de la Biblioteca Can Sumarro. Interpreten música de César Frank i Astor Piazzo-

la, entre d’altres.

LLORET DE MAR
19.00 MUSICAL

‘Mamma mia!’. Representació del musical
Mamma mia! al Teatre
Municipal de Lloret de
Mar, a càrrec del Grup de
Teatre de l’IES Rocagrossa de Lloret de Mar.

SABADELL

20.00 TEATRE
‘Sweeney Todd’. L’Espai

VALLS

necten tota l’existència i
recuperar els valors perduts entre les fronteres
socials i humanes. Segons
Ainize Txopitea, l’exposició neix per “recuperar
els valors perduts en les
fronteres socials i humanes”. Els valors a què es
refereix l’artista la porten
fins als rituals més antics,
en què les divinitats, els
éssers humans, els animals i la natura es comunicaven en un mateix nivell, sense diferenciació.
El recorregut per les seves
creacions endinsa l’espectador en un viatge reflexiu en el temps i el torna a
la motriu de l’existència,
l’amor, amb l’autenticitat,
la connexió entre les persones i el seu entorn, i les
sensacions com a trajecte
obligatori. Per mostrar
aquest camí a les arrels,
però a partir d’una imatge
contemporània, Ainize
presenta una seixantena
d’obres de diferents mides i realitzades a partir
de la tècnica de collage
mixta, en què combina
arts plàstiques, noves tecnologies i llenguatge.

XAVI TORRENT

Àgora és l’escenari d’un
muntatge d’aquest cèlebre musical d’Stephen
Sondheim, a càrrec del
Taller de Teatre Musical.

SITGES

EXPOSICIÓ
Ainize Txopitea. Fins al
15 de juliol l’artista basca
exposa al Palau Miramar
Rituals of Love. En la
mostra hi ha més de 60
obres que pretenen mostrar els rituals que con-

18.00 FESTA
‘1a Mostra de Balls de
Vells’. El Ball de Vells de
Valls celebra el 10è aniversari de la seva recuperació i convidant tots els
balls de Catalunya per
Sant Joan. L’acte de celebració serà la 1a Mostra
de Balls de Vells, Dames i
Vells i Malcasats de Catalunya, que es farà avui a
partir de les sis de la tarda
a places i carrers del barri
antic. Entre els altres actes destaquen una exposició fotogràfica a El Safareig i una taula rodona.

VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
19.00 CONCERT

Big Band de l’Escola
Municipal de Música
M. Dolors Calvet. L’actuació té lloc a l’Auditori,
on oferiran un recorregut
pels estàndards de jazz,
tan clàssics com moderns, arranjats, alguns
d’ells, pel mateix director
i compositor Àlex Cassanyes i interpretats per
Gemma Abrié i Xavier Figuerola.

El joc

LOTERÍA NACIONAL

SORTEIG

SORTEIG DEL DIA 20 DE JUNY DEL 2015
Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

NÚMEROS

0

EUROS NÚMEROS

1

EUROS NÚMEROS

2

EUROS NÚMEROS

3

EUROS NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost a cadascuna de les sis sèries dels
números premiats, classificats per la seva xifra final

50
15

4

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

EUROS NÚMEROS

5

EUROS NÚMEROS

6

EUROS NÚMEROS

7

EUROS NÚMEROS

8

EUROS NÚMEROS

9

EUROS

06100........ 600
06110........ 600
06120........ 600
06130........ 600
06140........ 720
06150........ 600
06160........ 600
06170........ 600
06180........ 600
06190........ 600

06101........ 660
06111........ 960
06121........ 660
06131........ 660
06141........ 660
06151........ 660
06161........ 660
06171........ 660
06181.......7.740
06191........ 660

06102........ 600
06112........ 720
06122........ 600
06132........ 600
06142........ 600
06152........ 600
06162........ 600
06172........ 600
06182.....120.000
06192........ 600

06103........ 600
06113........ 600
06123........ 600
06133........ 600
06143........ 600
06153........ 600
06163........ 600
06173........ 600
06183.......7.680
06193........ 600

06104........ 660
06114........ 660
06124........ 660
06134........ 660
06144........ 660
06154........ 660
06164........ 660
06174........ 660
06184........ 660
06194........ 660

06105........ 600
06115........ 600
06125........ 600
06135........ 600
06145........ 600
06155........ 600
06165........ 600
06175........ 600
06185........ 600
06195........ 600

06106........ 660
06116........ 660
06126........ 660
06136........ 660
06146........ 660
06156........ 660
06166........ 660
06176........ 660
06186........ 660
06196........ 660

06107........ 600
06117........ 600
06127........ 600
06137........ 600
06147........ 600
06157........ 600
06167........ 600
06177........ 600
06187........ 600
06197........ 600

06108........ 600
06118........ 600
06128........ 600
06138........ 600
06148........ 600
06158........ 600
06168........ 600
06178........ 600
06188........ 600
06198........ 600

06109........ 600
06119........ 600
06129........ 600
06139........ 600
06149........ 600
06159........ 600
06169........ 720
06179........ 600
06189........ 600
06199........ 600

07000........ 600
07010......12.600
07020........ 600
07030........ 600
07040........ 720
07050........ 600
07060........ 600
07070........ 600
07080........ 600
07090........ 600

07001........ 660
07011.....600.000
07021........ 660
07031........ 660
07041........ 660
07051........ 660
07061........ 660
07071........ 660
07081........ 660
07091........ 660

07002........ 600
07012......12.720
07022........ 600
07032........ 600
07042........ 600
07052........ 600
07062........ 600
07072........ 600
07082........ 600
07092........ 600

07003........ 600
07013........ 600
07023........ 600
07033........ 600
07043........ 600
07053........ 600
07063........ 600
07073........ 600
07083........ 600
07093........ 600

07004........ 660
07014........ 660
07024........ 660
07034........ 660
07044........ 660
07054........ 660
07064........ 660
07074........ 660
07084........ 660
07094........ 660

07005........ 600
07015........ 600
07025........ 600
07035........ 600
07045........ 600
07055........ 600
07065........ 600
07075........ 600
07085........ 600
07095........ 600

07006........ 660
07016........ 660
07026........ 660
07036........ 660
07046........ 660
07056........ 660
07066........ 660
07076........ 660
07086........ 660
07096........ 660

07007........ 600
07017........ 600
07027........ 600
07037........ 600
07047........ 600
07057........ 600
07067........ 600
07077........ 600
07087........ 600
07097........ 600

07008........ 600
07018........ 600
07028........ 600
07038........ 600
07048........ 600
07058........ 600
07068........ 600
07078........ 600
07088........ 600
07098........ 600

07009........ 600
07019........ 600
07029........ 600
07039........ 600
07049........ 600
07059........ 600
07069........ 720
07079........ 600
07089........ 600
07099........ 600

Terminacions
5700.......1.500
290........ 300
40........ 120

Terminacions
011........ 960
571........ 360
11........ 360
1.........60

Terminacions
622........ 300
12........ 120

Terminacions
573........ 300
933........ 300
953........ 300

Terminacions

Terminacions

9724.......1.560
234........ 360
574........ 360
744........ 360
4.........60

3355.......1.500
6495.......1.500
365........ 300

AQUEST SORTEIG ADJUDICA 3.584.100 DÈCIMS PREMIATS
PER UN IMPORT TOTAL DE 42.000.000 €

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Terminacions
256........ 360
6.........60

PREMI ESPECIAL
2.940.000 €

Terminacions
287........ 300

Núm. 07011
PRIMER PREMI

Terminacions
458........ 300
638........ 300

Terminacions
979........ 300
69........ 120

FRACCIÓ

SÈRIE

PREMI ACUMULAT

2a

7a

3.000.000 €
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Agenda
BARCELONA
TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Enajenatorium Theatre Show.
Horaris: dijous i dissabtes, 20.00
i 22.00; divendres, 20.00, 22.00
i 23.55, i diumenges, 18.30 i
20.30.
왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Patas arriba, de David Fernández.
Horaris: dies 11, 12, 19 i 26 de juny.
왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla 29 presenta Incendis, de Wajdi Mouawad.
Dir. Oriol Broggi. Fins al 24 de juliol. Horaris: de dilluns a divendres, 20.00. Dissabtes, 20 i 27 i
diumenge, 21, funcions especials a les 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. The Feliuettes, un
thriller musical amb cançons de
Núria Feliu. Cicle de rondalles
mallorquines: Al cel mos vegem
tots plegats.

왘 Sala

Av. Paral·lel, 91. Cicle
Fresh Comedy, del 25 al 28 de
juny, Agustín Jiménez, Manu Badenes i Txabi Franquesa a Las
noches del Club de la Comedia;
del 2 al 12 de juliol, Juanma Lara,
Salvador Reina, Álvaro Carrero i
María José Parra a Se ha escribido un crimen (Lo sabemos, está
mal escrito). Horaris: de dijous a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. I del 14 al 19 de juliol, Clara Lago, Rafa Villena i Dani Rovi9ra a Improviciados, i del 23 al
26 de juliol, Mónica Pérez i Jordi
Ríos a 1000 merdes de gags.

Puntual, Allada Vermell, 15.
Malic a la Xina, amb la Cia. Puntual. Espectacle d'ombres xineses per a nens i nenes a partir de
3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00; i diumenges,
12.00 i 17.00. Fins al 28 de juny.

116737-1110667A

왘 La

왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. El teatre i la pesta,
dins el GREC Festival de Barcelona. Del 9 al 26 de juliol. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00.

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 21 de juny, Titzina presenta Distancia siete minutos,
de Pako Merino i Diego Lorca.
Horaris: de dimarts a dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabte i diumenge, 18.00. L’Offlavillarroel: Fins al 17 de juny, T de
Teatre i Els Tirgres presenten
Operació Moldàvia, de Marta Pérez i Albert Ribalta. Horaris: dimarts i dimecres, 22.30. I dins el
Grec 2015, a partir del 26 de juny, Bangkok, d’Antonio Morcillo
López, amb Carlos Álvarez-Nóvoa i Dafnis Balduz. Horaris: de

BESSONS 21-5 / 21-6

7°

TAUR
E 20
-4 /

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Berto Romero. Tots els divendres, a les 22.45.

Un imatge de l’obra ■ LA PUNTUAL

Espectacle d’ombres
xineses a La Puntual
BARCELONA TEATRE

La companyia La Puntual representa l’espectacle
d’ombres xineses Malic a la Xina, protagonitzat
per Li, la princesa més coneguda de tot l’Orient. En
cartell, de divendres a diumenge, fins al dia 28.

왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión. Horaris: de
dimecres a divendres, 21.00, dissabtes, 18.30 i 21.30, i diumenges, 18.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abat, 12. 50 sombras de Andreu,
dirigit per Andreu Casanova. Divendres, 21.00; dissabtes, 20.00,
i diumenges, 20.30. Màgia de
cerca - Cartas para ti, dijous,
22.00. Por el c*** te la impro,
dissabtes, 00.00. Infantil: Màgia
Júnior, dissabtes, 17.30.
왘 Teatre

dimarts a divendres, 21.00; dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.30.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). La nit ens
atrapa, amb la companyia Los
Genios Locos, dissabtes de juny,
18.00. 2051, amb la companyia
Zenit Produccions, dissabtes de
juny, 21.00. El joc en joc, amb la
companyia A Correcuita, diumenges de juny, 18.00. Donde
el viento hace buñuelos, amb la
companyia Voltanteatre, diumenges de juny, 20.30.
왘 Romea,

Hospital, 51. Fins al 28
de juny, El crim de la germana

Bel, de Frank Marcus, versió i
dir.ectorRafael Calatayud, amb
Anna Casas, María José Peris,
Teresa Vallicrosa i Mamen García. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30 (dies 16 i 17 de juny,
no hi ha funció); dissabtes,
18.30 i 21.00, i diumenges,
18.30.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Cicle DespertaLab: Bailong,
d’Ana Roc. Horaris: de dimecres
a dissabtes, 21.00; i diumenges,
19.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. 35 m2. Els malnascuts 3, del 19 al 21 de juny.

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. L'any
dels 30, de Lara Diez i interpretat per Bàrbara Roig, Cels Campos, Dani Ledesma, Francesca
Vadell, Ivan padilla, Lara Díez,
Marc Naya i Maria Rodríguez.
Horaris: de dijous a dissabtes,
20.00; i diumenges, 18.00. Fins
al 28 de juny.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. A partir del 8 de juliol torna
La partida, de Patrick Marber, dirigit per Julio Manrique interpretat per Ramon Madaula, Andrew
Tarbet, Marc Rodríguez, Joan
Carreras, Andreu Benito, Oriol
Vila. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i
21.30, i diumenges, 18.30.

La setmana astral
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Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Els dies feliços, de Samuel
Beckett, sota la direcció de Sergi
Belbel. Fins al 21 de juny. Última
setmana!
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Un enemic del poble, de Henrik Ibsen,
dirigit per Miguel del Arco amb
Blanca Apilánez, Pere Arquillué,
roger Casamajor, Mar Casas, Rafa Delgado, Miquel Fernández,
Jaume Garcia, Miquel Gelabert,
Eli Iranzo, Mónica López, Jordi
Martínez, Anabel Moreno, Joan
Raja, Santi Ricart i Andrea Ros.
Fins al 21 de juny. Última setmana! Sobretítols en castellà i anglès cada dissabte. Tot pels diners 3. L’onzena plaga, de Victoria Szpunberg, dir. David Selvas.
Fins al 21 de juny. Última setmana!. Marató Tot pels diners, dies
20 i 21 de juny.
왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. De l’1 al 19 de juliol, El discurso del Rey. Horaris: de dimecres a divendres, 21.00; dissabtes, 21.00, i diumenges, 18.00 i
21.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Clicks, espectacle musical. Horaris: dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 19.00.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Bombollavà, de Pep Bou. Del 2 al 27 de
juliol.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Degut a l’èxit, Mar i Cel torna
a partir de l’1 d’octubre.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Panacea, 18.30.
Sala Xavier Fàbregas: ImproShow, 19.00. Las tres caras,
20.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Mi relación con la comida, d’Angélica Liddell, amb Esperanza
Pedreño. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. Páginas arrancadas del
diario de P, d’Ignacio del Moral.
Horaris: divendres i dissabtes,
22.15, i diumenges, 20.15.

gemmablat@gmail.com

/
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Teatre, carrer
de les Flors, 22. El Cicló: del 29
de maig al 21 de juny, Arsenic
Art Studio presenta Souvenir.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00. Una
obra que ataca amb humor el turisme devastador de Barcelona.

왘 Jove

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Et vindré a tapar dirigida per Roger Ribó i interpretada per Maite Bassa, Montse Bernad i Blanca Solé, Sala Fregoli,
del 18 de juny al 12 de juliol. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.30.

LLEÓ
237/

왘 Tantarantana

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Don Pasquale, de Gaetano Donizetti.
Dies 21, 22, 25, 26 i 27 de juny.

왘 La

29°

Muntaner, Muntaner, 4.
En un cuartito los cuatro, dir.
Carlos Murias, fins al 28 de juny.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. I
Luis Pardo a En tu mente, de dijous a dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.30.

왘 Gran

왘 La

23-7

El grup folk a La
Sonora de Gràcia a les
22.00 hores.

왘 Condal,

왘 Club

/
1-6
C2
AN
CR

Darània

Espectacle ’Guiris go
home’ a l’Antic Teatre a
les 20.00 hores.

Horaris: divendres, 21.30; dissabte i diumenge, doble funció,
18.30 i 21.30.

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. David Guapo. Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Doble programació: Confessions de dones
de 30. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30, dissabtes, 18.00

<<

Marc Caellas

i 20.30, i diumenges, 18.00. Diario de un cuarentón. Horaris: dijous i divendres, 22.30.

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació adults: Cicle
Comix: dijous 18, 21.00, La caja
tonta, amb Juanjo Albiñana; divendres 19, 21.00, Animales irracionales, amb Joan i Roc Olivé,
21.00. Infantil: dies 20 i 21,
18.00, Rateta, i si escombres l’escaleta?, amb la Cia. La Trepa.

왘 Club

<<

SOL
LLUNA
MERCURI
VENUS
MART

JÚPITER
SATURN
URÀ
NEPTÚ
PLUTÓ

ASPECTES MAJORS
Conjunció
0 graus
Sextil
60 graus
Quadratura
90 graus
Trígon
120 graus
Oposició
80 graus

Avui el Sol arribarà al signe
de Cranc, cosa que
passarà exactament a les
18 hores i 38 minuts, i això
donarà el tret de sortida al
solstici d’estiu, que ens
recordarà que arriba el dia
més llarg de l’any. Però al
mateix temps que tingui
lloc aquesta explosió de
vida i de lluminositat,
començarà la marxa

enrere que correspon a
Cranc i que significa que a
partir d’aquest moment la
llum comença a decréixer.
I tot i que el Sol i Mart
encara circulin plegats, ara
ja aniran separant-se, i
això significarà una mica
més de relax, malgrat que
encara no puguem
rendir-nos, que la lluita del
cel durarà mesos i es farà

palesa també entre
nosaltres. La nit del
dimarts, la Lluna transitarà
pel signe de Verge i ens
ajudarà a discriminar, però
la conjunció de Venus i
Júpiter a Lleó ens farà
estar molt amorosos.
Dissabte, amb la Lluna a
Escorpió, es formarà al cel
un gran trígon d’aigua que
resultarà molt reparador.
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Barcelona ciutat
Dia de la música. Per primer cop se ce-

lebra un viquifestival durant tot el dia
per celebrar el dia de la Música. Voluntaris d’arreu es trobaran per millorar articles de la Viquipèdia i els seus
projectes germans que estiguin relacionats amb la música.
L’Auditori. Lepant, 150.
Dia de la música. Jornada de portes

obertes amb tallers de cant coral i actuacions dels cors de l’Orfeó Català.
Una jornada molt familiar.
Palau de la Música (de 10 h a 15 h).
Festa de la Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(FaPaC). Actuacions musicals, balls i

animacions, tallers, activitats físiques
i esportives, lliurament dels premis
FaPaC i molt més. Hi haurà un esmorzar saludable per a tothom i una àrea
de descans per a les famílies amb infants més petits.
Parc de la Barceloneta. Passeig Marítim
de la Barceloneta, 15 (de 10 h a 14 h).

JORNADA DE PORTES OBERTES
AL PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA
21 de juny, de 10 a 15 hores
www.palaumusica.cat

]El Palau de la Música celebra avui una jornada de portes obertes

La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (18
hores). 12 euros.

amb motiu del dia internacional de la Música. No només es podran
visitar les instal∙lacions de l’edifici modernista dissenyat per Lluís
Domènech i Montaner, sinó que es podrà gaudir de les actuacions
dels cors de l’Orfeó Català i de dos tallers gratuïts de cant coral

Fundació Escó. Concert solidari amb

aquesta fundació a càrrec de la Coral
Ciutat Vella m’Encanta i la Coral Musicals’ Choir. Aportació voluntària.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).

El Palau obre les portes
JUSTO BARRANCO
Barcelona

E

l Palau de la Música
Catalana
celebra
avui el dia interna
cional de la Música
obrint gratuïtament les por
tes de 10 a 15 hores i progra

en acabar una actuació a la sa
la de Concerts i, d’aquesta
manera, debutaran al Palau.
Amb aquestes propostes la
institució espera repetir l’èxit
de l’any passat, quan hi va ha
ver més de 5.000 persones
que van poder gaudir gratuï
tament d’una visita a les ins

Concert de Cambra. La jove agrupació

balconada, que per primera
vegada s’obrirà als assistents
a la jornada per gaudir del jar
dí de columnes. També s’o
brirà la sala d’Assaig de l’Or
feó Català, un espai íntim i
acollidor on hi ha la primera
pedra del Palau, col∙locada el
1905. A més a més, el Centre

Madrigalistes i el cor A Little Note.

17è Festival de Cinema Jueu de Barce
lona. Última jornada amb la projecció

del curt La dona jueva de Bertold
Brecht, d’Antoni Verdaguer, Espanya,
2015, 23 min., VO (19 hores); el documental Raise the roof, de Yari & Cary Wolinsky, EUA, 2015, 85 min.,
VOSE (19 h), i la comèdia Zero motivation, de Talya Lavie, Israel, 2014,
100 min., VOSE (21 hores).
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8.
4,5 euros. http://fcjbarcelona.org

per a tothom.
Plaça d’Osca (de 12 h a 14.30 h).

Goig Art Solidari. Cantada d’havane-

l’Atomic Leopards Duet.
Bar Lips. Av. Mare de Déu de Montserrat,
183 (12.30 hores).

Cicle Residències Musicals. Concert de

cambra del violoncel·lista Oscar Alabau, acompanyat per Ben Baker, violí, i Jean-Sélim Abdelmoula, piano.
Interpreten obres de Schubert, Schumann i Txaikovski.

TELÈFONS
Ú T I LS

Mar Endins, amb rom cremat i traca
final de festa major al parc de la Creueta del Coll.
Parc de la Creueta del Coll. Passeig Mare
de Déu del Coll, 77 (19 hores).

Plaça de Jacint Reventós (19 hores).

BSW SwiQuiVin @ Sants. Matí de ball

Atomic Leopards Duet. Concert de

Havaneres. Concert a càrrec del grup

Dia de la música. Concert amb la Coral

Vermutassu i Cercatapes. Ruta amb
parada i fonda en diferents bars i espais socials del barri amenitzat per La
Marxing Band del Taller de Músics.
Plaça del Fossar de les Moreres (11.30
hores).

res solidàries amb “La fam no fa va
cances” del Banc dels Aliments, a càrrec del grup d’havaneres Mar Salada.
Directora Alelí Vázquez.
Alberg Mare de Déu de Montserrat. Pas
seig Mare de Déu del Coll, 4151 (12.30
hores).

coral GAC ofereix un concert amb música del segle d’or de la música espanyola en benefici de l’Apsocecat.
Parròquia Sant Josep Oriol. Diputació
145 (18.45 hores). 7 euros.

Guiris Go Home (Unplugged). Confe-

.

Una imatge
de la jornada de
tal∙lacions
de
mant nombroses
portes obertes
l’edifici moder
activitats:
els
del Palau
nista de Lluís
cors de l’Orfeó
celebrada l’any
Domènech
i
Català oferiran
passat
Montaner, patri
actuacions a la
moni de la hu
sala principal i hi
haurà dos tallers gratuïts de manitat. La jornada festiva,
cant coral impartits per Josep que té el patrocini de Gas Na
Vila i Casañas, director de tural Fenosa, permetrà du
l’Orfeó Català i del Cor de rant cinc hores que els visi
Cambra del Palau, i per Este tants accedeixin a la sala de
ve Nabona, director de l’Es Concerts (platea i segon pis);
cola Coral i del Cor Jove de a la sala Lluís Millet, l’emble
l’Orfeó Català. Els 80 parti màtic espai de descans de la
cipants de cada taller oferiran planta principal, i a la seva

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

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

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

de Documentació de l’Orfeó
Català oferirà visites a les se
ves instal∙lacions, a la cinque
na planta. El Bar del Foyer i el
restaurant Mirador del Palau
se sumen a la jornada amb
preus especials.
A part, per celebrar el dia
de la Música el Palau oferirà
un 10% de descompte –tant a
taquilla com a internet– en les
entrades de cinc concerts del
juliol, inclosos el de Daniel
Barenboim amb la Staatska
pelle i el de Xavier Sabata.c

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

rència performàtica amb música en
viu, projeccions i gastronomia que
qüestiona el rol de figurants assignat
als residents de les ciutats turístiques.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (20
h). 10 euros.
Sendarena. Una única nota musical

constant, un moviment, un cicle, un
gir sense inici ni final.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21 h).
Solidaritat. Concert solidari amb el

Banc d’Aliments. Entrada gratuïta
portant algun aliment.
Alberg Mare de Déu de Montserrat. Pas
seig Mare de Déu del Coll, 4151 (21.30
hores).

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

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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FOROS m
A DEBATE

Los impuestos de patrimonio y
sucesiones llegan para quedarse

Los expertos coinciden en que estas dos tasas que dependen
de las comunidades autónomas son injustas, dispersas y poco equitativas

Q

Mariano Guindal

ue nadie piense
que los impuestos
de Sucesiones o de
Patrimonio van a
desaparecer. Por
el contrario, han llegado para
quedarse y para incrementar
su capacidad recaudatoria. Si

alguien tenía alguna duda al res
pecto, habrá quedado totalmente
disipada tras el nuevo panorama
político que se ha configurado
tras las elecciones del 24M en las
que la sociedad española se ha in
clinado a la izquierda.
Esta es la principal reflexión
que se desprende de las Jornadas
sobre “Novedades fiscales y ges
tión de patrimonios” organizadas
por La Vanguardia con el patroci
nio de Bankia Banca Privada y la
colaboración de KPMG. El en
cuentro desarrollado en el Palau
de la Música de Barcelona, al que
asistió un público muy cualifica
do, examinó la última reforma
fiscal aprobada por el Gobierno y
la conclusión de la mayoría de los
asistentes es que ciertamente ha
servido para bajar los tipos impo
sitivos, pero esto no significa que
la bajada de impuestos haya sido
tan importante como se podía
pensar. De hecho, ha servido
para compensar parcialmente
el incremento experimentado
en el IRPF y en el IVA en la
primera parte de la Legisla
tura. La conclusión es que
actualmente se pagan más
impuestos que en el 2011.
Esta es la realidad que
está sobre la mesa y a
partir de ahí el análisis
realizado por Mariano
Roca, Private Client Se
nior
Manager
de
KPMG, sobre el futuro
del impuesto sobre su
cesiones y donaciones
es contundente. “No
creo que nadie piense que
estos impuestos podrán
desaparecer en el futuro, co
mo en algún momento se pudo
llegar a pensar. El motivo es
que al haber sido cedidos a las co
munidades autónomas forman
parte de la financiación territo
rial en un momento en el que es
tas administraciones están muy
endeudadas y cada vez necesitan
más recursos para desarrollar sus
políticas”.
En su opinión, “vamos a seguir

MARTA ALONSO
Directora de Bankia
Banca Privada

MARIANO ROCA
Private client senior
manager de KPMG

XAVIER CERVERA

XAVIER CERVERA

manteniendo una fuerte dispari
dad en función de lo que decida
cada gobierno autonómico. Esto,
como indicó el Informe Lagares,
que recomendaba una reforma
fiscal que contemplara todos los
impuestos, nos aleja de la equi
dad que debería presidir un siste
ma fiscal justo y equilibrado. Por
tanto, el mantenimiento de este

impuesto está garantizado en el
tiempo, tanto por razones políti
cas como recaudatorias”. En el
informe elaborado por KPMG se
pone de manifiesto que sólo siete
países de la OCDE no gravan las
sucesiones y las donaciones,
mientras que en la UE21 todos lo
gravan excepto Austria, Portugal
y Suecia. No obstante, su capaci
dad recaudatoria es muy reduci
da como consecuencia de las
fuertes desgravaciones de las que
goza. España se sitúa por encima
de la media de la UE, dado que re
presenta el 0,26% del PIB, mien
tras en la UE supone el 0,19% y en
la OCDE este porcentaje se redu
ce al 0,12%. Los beneficios fisca
les van dirigidos fundamental
mente a las transmisiones de las
empresas familiares con el fin de
garantizar la continuidad de
estas empresas. La ex
cepción son Estados
Unidos o Dinamarca.
En Grecia las bonifi
caciones son sólo pa
ra las empresas na
vieras. El tipo efecti
vo del impuesto de
sucesiones es uno
de los más elevados
después de Bélgica.
En el peor de los es
cenarios de la legis
lación española, las
administraciones
públicas se podrían
quedar hasta el 81%
de la herencia o do
nación.
La horquilla de ti
pos es muy amplia,
dado que varía en re
lación con el grado de
parentesco del donante
con el beneficiario. Así
es más reducido para el
cónyuge y se eleva cuando
son parientes colaterales
o cuando no existe paren
tesco.
Xavier Aixelá, Private
Client Senior Manager
KPMG, detalló las carac
terísticas en Catalunya,

XAVIER AIXELÁ
Private client
senior manager
de KPMG
XAVIER CERVERA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

donde se realizan fuertes desgra
vaciones para las empresas cata
lanas, dado que se puede aplicar
una deducción hasta el 95% del
valor de la empresa. En su opi
nión, la dispersión de la normati
va es tan fuerte y la casuística tan
importante, que recomienda un
buen asesoramiento a las perso
nas que quieren realizar una do
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nación o planificar su herencia.
En concreto, aconseja a las em
presas familiares que reflexionen
sobre el contenido y las personas
que quieran incluir en la entidad
para evitar sustos en el momento
de la transmisión.
Marta Alonso, directora de
Bankia Banca Privada, insistió
“en la importancia que tiene para
nuestros clientes, junto con la
rentabilidad financiera, la opti
mización de las obligaciones fis
cales. Por este motivo, damos una
enorme importancia a la forma
ción de nuestros gestores de pa
trimonio y especialistas en aseso
ramiento patrimonial, para que
puedan dar un servicio de valor
añadido”. Tal como explicó, “el
Derecho Tributario es probable
mente, el más cambiante de nues
tros ordenamiento jurídico, y el
conocimiento de las novedades
que surgen cada año, determina
ra una mayor o menor carga
fiscal, y por lo tanto, una mayor o
menor rentabilidad financiero

SEIS PREGUNTAS Y SEIS RESPUESTAS
Un público muy cualificado asistió a las jornadas sobre “Novedades fiscales
y la gestión de patrimonio”, celebrada el pasado miércoles en el Palau de la
Música de Barcelona. Los doscientos asistentes opinaron lo siguiente sobre las
seis preguntas que les hicieron. Santiago Vereterra, director de asesoramiento
Patrimonial de Bankia Banca Privada fue el encargado de responder a las
cuestiones planteadas.

1

¿Cree que realmente se ha
producido una bajada de im
puestos con la reforma fiscal?
Depende de las circunstancias. De lo
que no hay duda es que han bajado los
tipos del IPPF, pero al mismo tiempo se
producen dos circunstancias que
neutralizan los efectos beneficiosos de
dicha reducción. El primero es que al
reducirse los tramos de siete a cinco, el
tipo marginal del último tramo se aplica
desde 60.000 euros y antes de la
reforma se aplicaba desde 300.000
euros, por tanto para las rentas más
altas no es tan beneficioso como se
puede pensar. Además, desaparecen
muchas bonificaciones o se reduce su
cuantía. Todo eso provoca que a pesar
de que los tipos sean más bajos se
pague por una base contributiva
mayor. A eso hay que aplicar la rebaja
del tramo autonómico que ha realizado
cada gobierno regional. En Catalunya
se ha decidido no bajarlo y dejarlo
como estaba.
(Un 2% de los asistentes había
contestado afirmativamente; por el
contrario, la mayoría, un 66%, respondió negativamente; mientras que un
32% dijo que depende de las circunstancias de cada contribuyente)

2

Los tipos de la renta han baja
do. ¿Cree que se pagan menos
impuestos por vender un piso este
año que el año pasado?
En general no se va a pagar menos,
sobre todo los que vendan un piso
antiguo. La razón es que se ha eliminado el coeficiente de 1994 para neutralizar la subida de los precios que habían
experimentado las viviendas a causa
del efecto de la inflación. Es decir, se ha
producido una subida fiscal en frío, que
ha neutralizado en cierta medida la
rebaja. Por tanto, va a depender
mucho de las circunstancias de cada
contribuyente y de la antigüedad del
inmueble.
(Sólo un 8% cree que vender hoy un
piso es fiscalmente más barato que en
el 2014. Un 55% considera que es más
caro; mientras que un 37% estima que
a algunos les saldrá más barato y a
otros más caro, fiscalmente hablando)

3

En este ejercicio sólo obtendré
intereses por un depósito, pero
he perdido la misma cantidad con la
venta de unas acciones, ¿tendré que
pagar impuestos?
La respuesta es rotundamente sí. La
base imponible del impuesto al ahorro

MAYRA GRANADO
Asesoramiento
Patrimonial de
Bankia Banca
Privada
XAVIER CERVERA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

se compone de dos tipos de renta:
rendimientos del capital mobiliario
como son los intereses, dividendos,
etcétera y ganancias del patrimonio.
Hasta ahora ambos conceptos no se
podían compensar, por lo que las
minusvalías que se registraban se
compensaban por ese mismo concepto
en el ejercicio siguiente. Sin embargo,
tras la reforma fiscal se puede hacer,
pero de manera gradual. Este año sólo
se puede compensar un 10%, el próximo el 15%, y así sucesivamente hasta
el 25% en el 2018.
(El 69% del público dijo que sí había
que pagar impuestos; el 15% respondió que no; y el 15% que dependía de
las circunstancias)

4

Con respecto al IRPF y al im
puesto de patrimonio, ¿cree que
en Catalunya, respecto a otras comu
nidades autónomas se pagan más
impuestos?
Claramente sí. Catalunya está entre las
comunidades donde se pagan más
impuestos de España.
(El 94% dijo que sí y sólo un 6%
afirmó que está en un término medio)

5

¿Cree que es igual donar a
un hijo un piso que el
dinero que vale ese piso?
La respuesta es no, depende
del piso donde está domiciliado el inmueble que se
dona. Por ejemplo, en
Madrid no habría que
pagar nada porque
existe una deducción del
99% en el impuesto
sobre donaciones patrimoniales. Por el contrario,
en Andalucía el impuesto
sobre donaciones es muy
elevado.
(Un 4% respondió de manera
afirmativa mientras que un 90%
lo hizo de manera negativa.
Sólo un 6% dijo que dependía
de las circunstancias)

6

¿Si dono a mis dos hijos
la misma cantidad de dine
ro, pagarán los mismos impuestos?
Puede ser que sí o puede que no.
Depende de la autonomía donde viva
cada hijo y de las circunstancias que
rodean al donante.
(Respondieron afirmativamente un
24%, mientras que contestaron negativamente un 36% y el 40% dijo que
dependía)

fiscal para nuestros clientes”.
Mayra Granado, asesora patri
monial de Bankia Banca Privada
trajo a colación la frase de Mario
Benedetti, “cuando creímos sa
ber todas las respuestas, de pron
to nos cambian todas las pregun
tas”. Se preguntó si pagar el Im
puesto de Patrimonio es justo o
injusto, dado que grava una ri
queza por la que ya se ha tributa
do. En su opinión, no parece muy
coherente que se quiera penali
zar a los ciudadanos que han de
cidido ahorrar frente a los que
han optado por gastar. Recordó
que es una figura que nació en
1978 con un carácter censal y pro
visional, pero se ha mantenido a
pesar de que no existe en otros
países. La excepción ha sido
Francia donde el Gobierno socia
lista lo ha bautizado como “im
puesto de solidaridad de las gran
des fortunas”. El resultado es que
estas se están yendo a otros países
y no pagan ni éste ni ningún otro
impuesto.

Marta Alonso
Directora de Bankia
Banca Privada
“El Derecho tributario
es probablemente
el más cambiante de
nuestro ordenamiento
jurídico”
Mariano Roca
Private client senior
manager de KPMG
“Que nadie piense
que el impuesto de
sucesiones va a desapa
recer, por el contrario
irá a más”
Xavier Aixelá
Private client senior
manager de KPMG
“Las empresas familia
res tienen que pensar
muy bien qué conteni
dos quieren tener para
evitar sustos”

Mayra Granado
Asesoramiento patri
monial de Bankia Ban
ca Privada
“Cuando creíamos sa
ber todas las respues
tas, de repente nos
cambian todas las pre
guntas”
Santiago Vereterra
Director asesoramiento
Patrimonial de Bankia
Banca Privada
“Catalunya está entre
las autonomías donde se
pagan más impuestos”

SANTIAGO
VERETERRA
Director de
asesoramiento
patrimonial de
Bankia X. CERVERA
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SERRAT,
<<De
padn
catalan
y madre
aragonesa,
vinea este
mundo
sin
propon~rmelo
el 27de
diciembre
de1943,en
Barcelona,
y crecienel
barrioobrero
Sec,enla calledel
Cabanyes.
Mi
Josep,
trabajaba
CompaSia
delGas,y mi
madre,
Angeles,
de
presul~
cosiendo>>.
Luego ’~LI
la guitarra,
explica
el
maestro
Serratensu
biografia,

,.. ~
~

Joan
Manuel
Serratenunaimagen
promocional,
actdahoyenSanSebastirtn
y mafiana
enBilbao.ELMUNDO

M ai,,

siglo

de aldea en aldea

de la seducci6npara los m/~s
JoanManuelSerrat baile
perezosos),recoger~encantadomacelebrasus50 aSos flana el testigo paradar cobijoa la
voz temblorosa
de este cantautorinesc nicos paseando cansabley multifac6ticodondelos
haya.
su universal
Cuentanlas cr6nicasquetodoempez6en la maflanade118de febrero
cancionero
por
de 1965.R/~dioscope
era unode los
programasm~spopularesde la raDonostia
y Bilbao
diocatalana,se retransmitiaa diario
yendirecto desdeel estudioToresky
AITZOL
SANSEBASTI~N
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Dealdeaenaldea/ el vientolo lleva/ SalvadorEscamilla,su creador,presiguiendoel sendero/ su patriaes el sent6a unjovendel PobleSecbarcemundo/ comoun vagabundo
/ va el lon6squehabia escrito algunascant/t/r/tero. Versosdel JoanManuel
Se- cionesen catal~m.Ynosolo le abri6
rrat compositorque el Joan Manuel las ondasde la radio m~escuchada
Serrattitiritero lleva haciendo
bue- del momento
sino que lo recomend6
nos mediosiglo. Cincuentaaflos de a una empresa disquera como
guitarra de paloy tablaosresumidos Edigsa,escuderiaoficial de unincirecientemente con una Antologia piante movimiento
musicalque pas6
Desordenada,en forma de cuatro a la historiabajola etiquetade canq6
discos con 50 cancionesy un libro catalana. Asi, en cosade pocassecontextospersonalesy cercade cien manas un atin desconocido Joan
instant~ineas. Unsoporte sonoro Manuel
Serrat pas6 a grabar su priideal para unatriunfal gira de con- merdisco-un EPtitulado Guitarrasciertos que le acercan,unavez mM, incorpor~mdose
al colectivoEls Seta Euskadi.
ze Jutges (fue el miembro
nfimero
E1catal/mtiene unadoblecita con trece)e inidar susprimerasapariciosus ac61itosvascos.La primeraesta nes ptiblicas(el primerconciertolo
mismatarde a orillas del Ummea.
E1 protagoniz6en mayode ese afio en
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de hacedias, acoger~con los brazos
Serrat, sin embargo,
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abiertosa partir de las 20.30horasa agrupaci6n
conla idea de reivindicar
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das en sus taquillas danzando
atin el lograrlofue el primerodel colectivo
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queopt6por la pmfesionalizaci6n
de
su entoncesincipiente carrera. E1
tiempole ha otorgadola raz6n con
rotundidad.Su innato talento musical le ha permitido
edificar unaenvidiable carrera de continuidad al
tiempoque ensanchabasu capacidad pulmonarpara, cinco d6cadas
despu6s,soplarconfuerzalas velitas
de un aniversario redondodel que
pocosartistas puedenpresumirpor
estoslares.
Languidecia
el afio 43 del pasado
siglo cuandoJoan ManuelSerrat
(Barcelona,
27de diciembre)
lleg6
mundo,para alegria de su padre

(obrero y catal£n) y su madre(campesinay aragonesa)en formade nifio espabilado.Losestudiosde perito agricola compitieron
con deportividad con la domade las seis
cuerdasde una guitarmmientrasbafiaba susoidosconlas m/tsdiversas
influenciasritmicas.Asi, el folclore
catal/~n,la coplaespafiola,el tango,
la zarzuela,el bolero,la canci6n
francesa y el cancioneropopularlatinoamericano fueron macerandosus
primerosescarceosmusicales.Referencias que junto alas rimasde autotes comoMarioBenedetti,Antonio
Machado,MiguelHemandez,
Rafael
Alberti,FedericoGarcia Lorca,PabloNeTRESLETRAS
M GICAS
ruda o LeSnFelipe,
entre otros, afin pueVitoria-Gasteizya rockeacomoacostumbra.
de rastrearseen el leLas imperecederas
y blancasbarbasde los
gadode este catahin
tejanos ZZTopa ritmode blues-rockhicieron
tambi6nconocidocolas delicias de unrespetablefiel hastala
moE1noi del Pobleextenuaci6ncon el AzkenaRockFestival (ARF) sec (’el chicodel pueen la jornadainaugural.La bandade Billy
blo seco; en referenGibbons,junto a BlackMountain
y Televisi6ny cia a su barrionatal)
su referencial Marquee
Mooon,dibujaronel
en versi6npeninsular
arranquede un certamenque hoy vivirfi su
o comoel Nano(en
filtima jornada.Los tambi6nnorteamericanos versi6ntransoce~iniMastodon,
con su mediadocenade filbumesa
ca).
la espalda,serfi la bandaencargada
de
De todos esos
defenderel pabell6nde grupoestrella del dia.
mimbresnacieronsones que marcariande
Entreel resto de contendientes
dispuestosa
reverdecer
viejos laureles destacanlos
formaapabullanteel
brit~inicosOceanColourScenequetratar~inde panorama catal/~n
comprimir
sus 25 afios de trayectoriaen un
(del momento
y hasta
apretadorepertorio;el impecable
directode los nuestros dias): Ara
norteamericanos
RedFang;y el buenhacerde
que tinc vint anys,
Cracker,
entreotros. A.$.
Canq6de matinada,o

La tieta. Ya en 1967Serrat realiz6
sus primerosconciertosen solitario
en el barcelon6sPalaude La Mfisica
Catalana, la mecasoflada de cualquier mfisico,e inmediatamente
despu6sprotagoniz6su primerespecial
televisivocantandoen catal~tnpara
todoel estado.E1pasosiguienteera
16gicoy coherente:cantar en castellano, a pesarde la oposici6nde muchosde sus compafleros
de la can~6.
Deahi a Eurovisi6n(un certamenserio por aquel entonces)y el consiguientejaleo quefacilit6 la declinaci6nde Serrata tomarparte (Massiel
le sustituy6y triunf6) al tiempoque
grababala canci6nconla que iba a
participar en varios idiomascomo
demostraci6nsonora de su apertura
de miras. Serrat seguia mirandoal
globoterraqueocomoun granauditorio para su repertorio pot encima
de fronteras.Su pfiblicoera todoel
mundo
y se lanz6 a demostrarlo.
Valiente por peteneras cantando
en catalan cuandono se podia yen
castellanodondeno se podia,el autor de cancionestan emblem/~ticas
comoMediterr/~neoo Nohago otra
cosa que pensaren ti, Serrat acumulahistorias (encierrosen contra
del juicio de Burgosen 1970,exilio
y regreso apote6sico; icono de la
transici6n apoyandoa Felipe Gonz~ilez), an6cdotas,canciones,conciertos y reconocimientos
(7 doctorados HonorisCausapor su contribuci6n a la mfisica y literatura
espafiola, entre otros importantes
galardones).Convertidoen icono
ambos
lados del Atl/~ntico,firmaun
repertorio universal que, posiblemente, trascienda su propia biografia comoparte de la memoriay
el cancionerocolectivo.
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oci PoPUlar 3 BenVinGUda mUsical a l’esTiU

Barc

El Dia de la Música rep l’estiu amb un concert de l’OBC a la platja, recitals a La Ribera, una audició al MNAC i portes obertes al Palau de la Música.

La festa de la música
A

quest serà un cap de setmana
per donar la benvinguda a
l’estiu, disfrutar del carrer i
escoltar música gratuïta. Tot a la vegada. L’estiu s’inaugura demà, diumenge. Els homes i dones del temps
prometen sol i calor. I la celebració
de la Festa de la Música, una efemèride internacional encunyada el 1982,
omple el calendari barceloní de ritmes i melodies a l’aire lliure.

Casc An
Ribera (A
jocs tradi
espectac
17.00 a 2
d’intèrpre
artesans

Sant Ge
plaça Bo
(22.30 h)
Krater (2

Vall d’He
major am
tabalers (
Barraque
infantil am
Can Bras

3 L’OBC A LA PLATJA/ Concert gratuït

de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya a
la platja de Sant Sebastià, al davant
de l’hotel W (a les 20.30 hores). Una
ocasió d’or per estendre la tovallola,
estirar-se damunt la sorra i escoltar
Wagner, Strauss, Mozart i la banda
sonora de Pirates del Carib. Un total
d’11 obres musicals amb què l’OBC,
dirigida per Jaime Martín, vol repetir l’èxit de la trobada de l’any passat, que va reunir més de 8.000 persones.
3 VETLLADA MUSICAL A LA RIBERA / La
gran catarsi d’una nit d’estiu és una vetllada organitzada per Ribermúsica
que convertirà els carrers del barri
de la Ribera en un autèntic poema
sensorial, amb concerts, danses, performances i recitals poètics. Un total
de 37 espais participen avui en
aquesta iniciativa, que busca dinamitzar el comerç local a través de la
música. Primer, amb concerts i accions interdisciplinàries de joves intèrprets en botigues, espais d’art i tallers d’artesania (20.30 a 22.30 h).
Després amb una performance al
MEAM (Barra de Ferro, 5. 22.30 h). I fi-

Jueu Se
jueu amb
cinta Kap
Plaça de

FesTe
ARXIU / DANNY CAMINAL

EL PERIÓDICO
BARCELONA

cine

33 Concert de l’OBC a la platja de Sant Sebastià, l’any passat.
(avui, a les 20.00 hores)
d’un concert gratuït de
l’Orquestra Simfònica de
l’Esmuc, que ret homenatge al violinista i compositor Joan Manén (18831971). La formació, dirigida per Xavier Puig,
interpretarà Juventus, del
mateix Manén, i la versió
catalana, amb llibret de
Manén, d’El cavaller de la rosa, de Richard Strauss.
3 EL PALAU OBRE LES PORTES /
La jornada de portes obertes del Palau de la Música
33 Actuació en un local de la Ribera.
serà el diumenge, de 10.00
nalment, amb actuacions musicals a 15.00 hores. Tot un matí per visitar
en bars i restaurants (22.30 a 0.00 h). les seves sales més emblemàtiques,
Vegeu el programa d’espais a la web escoltar en directe els cors de l’Orfeó
www.ribermusica.org
Català –que actuaran cada mitja ho3 MANÉN AL MNAC / La Sala Oval del ra– i participar en un taller gratuït
museu nacional serà l’escenari de cant coral. H

ORFEO dia
CATALA;
PALAU DEdels
LA MUSICA
CATALANA
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AGENDA

Malic a la Xina. Guiat per un vell savi i

manipulat per la companyia La Puntual, en Malic tractarà d’alliberar la
princesa Li, la més formosa de tot
l’Orient que viu a la cova del Gran
Dragó, un dragó de la família dels
bons. A més, haurà
de lluitar
contra les ambicions de poder del malcarat Fu-Manxú,
que vol ser per qualsevol mitjà emperador
de tota la Xina.
Sala La Puntual. Allada
Vermell, 15, Barcelona. Avui, 18 h, de
mà, 12 i 17 hores. 9 euros.
Festa major del Casc Antic de Barcelona
dels barris de Sant Pere, Santa Cateri

Barcelona ciutat
Marató benèfica. La Societat Bach, en

el desè aniversari de la seva fundació,
organitza una marató musical.
Parròquia Sant Miquel dels Sants. Esco
rial, 163 (de 10 a 13.30, de 15 a 19.45,
i de 21 a 22.30 h). 5 euros.

Si voleu publicar una activitat en aquesta pàgina o a
l’agenda digital de La Vanguardia, entreu i creeu el
vostre compte a: www.lavanguardia.com/agenda

na i la Ribera. Dintre de la programa-

ció de la festa hi ha una bona quantitat d’activitats infantils, com la cercavila de festa major, que comença al
Fossar de les Moreres (avui, 10 h),
una festa infantil
també al Fossar de les
Moreres
(avui, 17 h),
la festa dels
animals (demà
tot el dia, passeig
Lluís Companys) i el
musical
Hèrcules
(demà, 18 h, passeig Lluís Companys,
5 euros nens, 8 euros, adults).
www.festamajorcascantic.cat

Picnic Circus Barcelona
]Zirkòlika celebra avui el Dia

Mundial dels Malabars amb el
primer Picnic Circus Barcelona.
Aquesta serà una jornada lúdica
de circ i malabars dirigida a tot
tipus de públic. Durant tot el dia
es trobaran practicants de malabars o qui vulgui iniciar-se, i aficionats al circ. A les 11 hores començaran els tallers de circ oberts, que
s’allargaran fins a les 20 hores,
quan començarà un esplèndid
espectacle de circ, Cabaret Elegance, a càrrec de la companyia
Elegants.
Antic dipòsit de gas del Parc de la
Barceloneta (avui, tot el dia).

Dia de la Música. Amb motiu d’aques-

L’OBC A LA PLATJA
Platja de Sant Sebastià (al final
del passeig Joan de Borbó)
Avui, 20.30 hores
www.obc.cat

]L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)

celebrarà aquest vespre el dia internacional de la Música amb un
concert gratuït a la platja de la Barceloneta. El concert tindrà lloc a
les 20.30 hores a la platja de Sant Sebastià, on l’OBC interpretarà,
entre altres, l’obra ‘Així parlà Zarathustra’ de Richard Strauss

Festa major del Coll. Reggae amb vistes per a famílies (16 h, Mirador de
Joan Sales, antigament Mirador del
Virolai, Parc Güell). Concert del 40è
aniversari de la Coral Mare de Déu
del Coll i ballada de gegants a càrrec
de la Coral Mare de Déu del Coll, la
Cobla de Sabadell i excantaires de Les
Caramelles Infantils del barri (21 h,
Alberg Mare de Déu de Montserrat).
Coll Reggae Sound System (22 h, Mirador de Joan Sales).
http://ccivics.bcn.cat/elcoll/

La valla. Espectacle de dansa a càrrec
de la companyia L’Arbre. Gratuït.
Jardí del Clot d’en Salvi, centre cívic Riera
Blanca. Riera Blanca, 1 (19.30 h).
Redescobrir Joan Manen. Concert a

càrrec de l’Orquestra Simfònica de
l’Esmuc, amb Xavier Puig, director,
Kalina Macuta i Katia Novell, violins, i
Daniel Blanch, piano. Interpreten
obres de Joan Manén i R. Strauss.
Sala Oval del MNAC. Palau Nacional,
Parc de Montjuïc (20 hores). Gratuït.

TELÈFONS
Ú T I LS

ción Open Art, Creadores Contemporáneos i Contemporary Actors Company convoquen músics solidaris, per
fer una festa per recaptar fons de cara a produir l’obra La historia de un
árbol, basada en fets reals sobre els
milers de persones que han intentat
arribar a Europa en vaixell.
RAI Art. Carders, 12 (20 hores).

Nit de concerts. Concerts amb CORAu-

Música clàssica. Núria Vilà, soprano, i

rents corals dirigides per Esther Doñate.
Parròquia de Sant Pere de les Puel∙les.
Plaça de Sant Pere (19 hores).

Convocatòria per a músics. L’Asocia-

estrena de Lejos de los hombres, de
David Oelhoffen, França, 2014, 1 h
41 min, drama, amb la presència del
director i de Viggo Mortensen.
Cinemes Icaria Yelmo. Salvador Espriu,
61 (20 hores). 7,5 euros.

nats més importants de Catalunya.

Concert coral. Concert a càrrec de dife-

Josep Maria Serra

La teva cita amb el cinema francès. Pre-

Plaça Poeta Boscà (de 16 a 21 hores).

50è aniversari del Festival Internacio
nal de Cant Coral de Barcelona. Concert a càrrec del Cor Ariadna i la Coral
Càrmina.
Petit Palau del Palau de la Música (19
hores). 8 euros.

Cinema. Dintre de la programació infantil dels cinemes Texas es projecta
la pel·lícula d’animació La llegenda
de Sarila, de Nancy Florence Savard,
Canadà, 2013, doblada en català
(avui i demà, 16 h, Bailèn, 205, 3 euros). A la programació infantil de la
Filmoteca de Catalunya es podrà veure el film mut de Charles Chaplin The
Circus / El circ, 1928, 72 min (avui i
demà, 17 h, plaça Salvador Seguí,
1-9, Barcelona).

Dr. Mabuse. Mostra de curtmetratges.
Projecció d’una selecció de curts realitzada per la comissió encarregada
d’organitzar el festival.
Galeria Mitte. Bailén, 86 (20 hores).

Red Line V Campionat de Breakdance
1vs1. Celebració d’un dels campio-

Montserrat Lladó, piano, interpreten
obres de Mozart, Verdi, Dvorák i Puccini, entre d’altres. 19 euros.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 hores).

ta jornada el Palau de la Música fa un
matí familiar de portes obertes amb
concerts a càrrec dels cors de l’Orfeó
Català.
Palau de la Música Catalana. De 10 a 15
hores.

AUDITORI

L’OBC regala avui un concert espectacular a la platja de Sant Sebastià, a la Barceloneta

Festival de Dansa Oriental Munique
Neith 2015. Ball a càrrec de totes les

Música a la sorra
MARIA TARRAGÓ
Barcelona

Música a la sorra i aromes d’es
tiu. L’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Cata
lunya (OBC) torna a trepitjar
la platja de Barcelona per cele
brar el dia internacional de la
Música amb un gran concert
gratuït, apte per a tots els pú
blics.
Després de l’èxit de l’any
passat, que va reunir més de
8.000 persones, l’OBC repe
teix l’experiència i acosta al
públic grans obres del reperto
ri simfònic.
Jaime Martín serà el direc
tor d’aquest concert, que
aquest any està dedicat al ci
nema. Arrencarà amb l’obra
Així parlà Zarathustra, de Ri

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

chard Strauss, coneguda po
pularment per la pel∙lícula
Una odissea de l’espai, de Stan
ley Kubrick. També ens acom
panyaranpecesdeWagner(La
cavalcada de les Valquíries),
Holst (Jupiter, el planeta que
porta la felicitat), Mússorgski
(Nit a l’àrida muntanya), Mo
zart (Concert per a clarinet),
Brahms (Dansa hongaresa
núm. 1), Khatxaturian (Dansa
del sabre), Albioni (Concert per
a trompeta i orquestra) i Saint
Saëns (Sanson i Dalila), entre
moltes altres que també s’han
utilitzat en el setè art. Amb
l’escenari mariner que envol
tarà el concert, no hi podia
faltar la banda sonora de Pira
tes del Carib, que, de fet, serà
un dels films que es projecta
ran amb música en directe de

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092
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reaL, ballet folklòric Proyección Dominicana, EMFI Music Group, DMC
(ritmes llatins) i La Legión (rap).
Plaça Pou de la Figuera (de 21 a 1.30
hores).

alumnes i professores de l’acadèmia.

l’OBC la temporada que ve.
Aquest any la festa a la platja
de l’OBC també s’instal∙la a les
xarxes socials. S’estrena a Ins
tagram. Amb l’usuari orques
trabarcelona, l’OBC amplia els
seus canals de comunicació
i aprofita l’ocasió per sortejar
un abonament de cinema i
espectacle per a la temporada
vinent.
I, a més a més, se celebrarà
un concurs a Facebook que
permetrà a dos afortunats viu
re el concert des d’una posició
privilegiada: a l’escenari, asse
guts entre l’orquestra. Per
entrar a la llista de possibles
guanyadors, cal ferse una sel
fiealconcertiutilitzarl’etique
ta #OBCplatja. La foto més
original aconseguirà un abo
nament d’entrades.

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

Auditori Axa. Av. Diagonal, 547 (avui,
21.30 h, demà, 20.30 h). 12 euros.

Los Skedaddles. Concert d’aquesta

banda formada per Julian Espina,
veu i contrabaix, Marc Curcio, guitarra, i Fred BM, bateria.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (22 h).
Barcelona Savoy. Torna la festa de Ballaswing amb música en viu, exhibicions i pista de ball. 15 euros.
Casino L’Aliança del Poblenou. Rambla
del Poblenou, 42 (22 hores).

Barcelona
VILASSAR DE DALT (Maresme)
RevelaT 2015. Aquest cap de setma-

na se celebra aquest gran festival de
fotografia analògica, amb 50 exposicions, visites guiades, tallers i xerrades. Gratuït. http://revelat.cat/
Parc de Can Rafart (avui, tot el dia, i de
mà al matí).

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

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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DESCUENTOS
Las personas inscritas recibirán un correo electrónico
con los siguientes vales de
descuento:
1. Aperitivos modernistas:
de 33 a 16,50 €
2. Casa Amatller: de 15 a
7,5 €
3. CaixaForum - Fábrica
Casaramona: de 4 a 2 €
4. Casa Lleó Morera: visita
guiada de 15 a 7,50 € y visita
exprés de 12 a 6 €
5. Cercle Artístic de Sant
Lluc: visita guiada y almuerzo
de 20 a 10 € y con sesión de
dibujo al natural con modelo
de 30 a 15 €
6. CosmoCaixa - Museu de la
Ciència: de 4 a 2 €
7. Fundación Antoni Tàpies Editorial Montaner i Simón:
de 7 a 3,50 €
8. Gaudí experiència: de 9 a
4,40 €
LA TORRE BELLESGUARD FUE CONSTRUIDA POR ANTONI GAUDÍ ENTRE 1900 Y 1909 CON UNAS FORMAS INSPIRADAS EN EL CASTILLO MEDIEVAL DE MARTÍ L’HUMÀ. AB

Patrimonio al alcance de todos
La promoción de verano de la Ruta del modernismo ofrece la posibilidad
de visitar más de una veintena de espacios a mitad de precio
JÚLIA MARTÍNEZ

Este año, además de las visitas,
la Ruta del modernismo incluye
diversas actividades como aperitivos modernistas, exposiciones,
visitas nocturnas y música en
vivo. “Otra de las novedades de
esta cuarta edición de la campaña es la incorporación de nuevos
ediﬁcios a visitar”, destaca Bosch.
Entre estos está la Casa Amatller,
una de las obras más destacadas
del arquitecto Josep Puig i Cada-

A

ﬁnales del siglo XIX, en
Barcelona se produjo
un movimiento arquitectónico que dejó huella: el modernismo. Conocido en
toda Europa como art nouveau,
también se encuentra en ciudades como Viena, Múnich, Nancy,
Bruselas, Glasgow o Berlín. La
arquitectura de las ciudades, su
entorno y los objetos cotidianos
experimentaron una transformación estética y formal que facilitó el acceso de los ciudadanos al
mundo del arte y la belleza.
Hoy Barcelona conserva buena
parte de este legado. Para que
los barceloneses puedan conocerlo y disfrutarlo, las entidades
que forman parte de la Ruta del
modernismo –impulsada por el
Ayuntamiento– ofrecen la posibilidad de descubrir el patrimonio de la ciudad a mitad de
precio y lejos de las habituales
aglomeraciones turísticas.

VISITAS Y ACTIVIDADES

“Los ciudadanos que quieran
conseguir los descuentos –explica Lluís Bosch, responsable de
rutas y publicaciones del Institut
del Paisatge Urbà–, basta que se
inscriban en la página web de la
promoción de verano de la Ruta
del modernismo, www.barcelona.
cat/modernisme, y recibirán por
correo electrónico los vales de
descuento”. Si se utilizan los 21
vales, los participantes se pueden ahorrar más de 140 euros.

INCORPORACIONES
La Casa Amatller y el
Marihuana and Hemp
Museum, nuevos
ediﬁcios a visitar

COMEDOR DE LA CASA AMATLLER, DEL ARQUITECTO PUIG I CADAFALCH. AB

LA RUTA DEL MODERNISMO DE BARCELONA
Creada en 1997, la Ruta del
modernismo de Barcelona
aglutina 115 obras que demuestran que esta corriente
artística arraigó con fuerza
en la ciudad. El itinerario
engloba las mejores obras
modernistas de Barcelona,
que se pueden seguir con la
ayuda de unas losetas rojas
integradas en el pavimento
que marcan el camino a re-
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correr en los ejes principales
y pasan por delante de las
obras modernistas.
La ruta propone al visitante
conocer a fondo impresionantes palacios, residencias,
la Sagrada Família, el hospital
de Sant Pau, así como descubrir elementos modernistas
más populares y cotidianos
como tiendas, bares y restaurantes, farolas y bancos

falch, y la primera de las casas que
terminó conformando lo que los
barceloneses llamaron popularmente “la manzana de la discordia” en el paseo de Gràcia. Otra
novedad es el Hash, Marihuana
and Hemp Museum de Barcelona,
ubicado en un ediﬁcio del siglo
XV reformado en 1908 en el estilo modernista por el arquitecto
Joaquim M. Raspall. También hay
que mencionar los pabellones
Güell, de Antoni Gaudí, que desde enero de 2015 están abiertos
todo el año y el Museu Nacional
d’Art de Catalunya, que vuelve a
participar en esta promoción.
El verano pasado se apuntaron a
la iniciativa más de 11.100 ciudadanos, “de los que más de la mitad hicieron alguna de las visitas

9. Hemp Museum de
Barcelona: de 7,50 a 3,75 €
10. Hotel España: de 5 a
2,50 €
11. La Pedrera: visita libre de
20,50 a 10,25 €; visita la Altra Pedrera (guiada especial)
de 12 a 6 €
12. Museu del Modernisme
de Barcelona: de 10 a 5 €
13. Museu Nacional d’Art de
Catalunya: de 12 a 6 €
14. Noches bohemias: de 18
a 9 € (itinerario guiado por
bares modernistas)
15. Palau de la Música: de
18 a 9 €
16. Palau Güell: de 12 a 6 €
17. Parque de atracciones
Tibidabo: de 12,70 a 6,35 €
18. Pabellones Güell: de 4
a2€
19. Recinto modernista de
Sant Pau: visita guiada de 14
a 7 €, visita libre de 8 a 4 €
20. Torre Bellesguard: visita
audioguiada de 9 a 4,50 €;
veladas musicales con visita
guiada de 20 a 10 €
21. Walking Tour
Modernista: de 16 a 8 €

guiadas a los ediﬁcios incluidos
en la promoción”. La previsión
para este año es muy positiva, y
“hasta la fecha ya hay inscritas
más de 6.000 personas que el
año pasado”, remarca el responsable de rutas y publicaciones
del Institut del Paisatge Urbà.
Más información
www.barcelona.cat/modernisme
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IIIII RECONEIXEMENT
I Promoci6de PauCasalsllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Borcelonoestobleix un homenotge
Dimartsva iniciar unajornada
ambla voluntatde difondreel
coneixement
del mOsic
vendrellenc
a la ciutadania,sobretotalsjoves
//DIADA

adoptiu al mestre Casals, li va arab les actnacions de l’Or- Barcelona. E1 director general
concedir la Medallade la Ciutat questra
Xavier Montsalvatge de la Pundaci6Pau Casals, Jori va dedic~¢el seu noma l’avin- de1’I~ Oriol Martorell, de la di Pardo, va llegir la declaraci6
guda situada al peu del Tur6 Banda Municipal de Barcelona per hal de fer que aqueshaDiada
Parc. L’acte va tenir lloc ales 8 i d’uua orquestra de violoncels Pau Casals Ciutat de Barcelona
Dimarts
esvacelebrar
laprime- del vespre al mateixTur6Parci creadaper a l’ocasi6 difigida
s’institueixi carla any.
ra DiadaPauCasals
Ciutat
de va set molt emotiu.Va comptar mestre Antoni Ros-Marbfi, que Unpilaf de cinc de h colla casBarcelona,
arnblaintenci6
que ambla pres6ncia de la vidna de fmalment no van poder actuar
tellera dels Nensdel Vendrell
carla any es commemoriunho- Pau Casals, Marta Casals Istoa causade la pluja. Per6 malgrat i la interpretaci6 del Cant dels
menatge al mfisic vendrellenc rain; h nova alcaldessa de Bar- eltemps advers i davant de m6s ocells arab cinc violonceHistes
a la capital catalana. En aquest celona, AdaColan;il’alcalde del de 700 persones, es van poder
sentit, es va recordar que el 16 Vendrell, Matri Camicer, entre escoltar emotives paranles de tiu abans que es f6s una ofrena
de juny de l’any 1934, la ciutat d’altres autoritats.
la vidna del mestre, de l’alcalde floral a l’escultura de Pan Cade Barcelona va nomenar fill
E1 programa previst comptava del Vendrelli de l’alcaldessa de sals que es troba a l’avinguda
3d8
Barcelona
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barcelonina que porta el nom
moment
de I’actuaci6 dels
del mestre.
Nensdel VendFell a la Diada
La Fundaci6 Pau Casals ha im- PauCasalsCiutat de Barcelona
pulsar aquesta diada arab l’AuFUNDACIO
PAUCASALS
ditori de Barcelona, el Palau
de la Mfisica Catalana, el Gran
Teatre del Liceu, l’Escola Superior de Mfisica de Catalunya,el
Conservatofi del Liceui el ConservatoriMunicipal de Barcelona per facilitar el coneixement
de l’obra de PauCasalsa tots els
ciutadans, i en especial ales joyes generacions,
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IIIII

FESTIVAL
PAU~SALS
20151Concert del dijous 30 dejuliol,

Concert

ales 10 del vespre IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
COBLA DE SANTJORDI CIUTAT DE BARCELONA

sd rdo

ombIo Coblo Sont.Jordi
IIAMBLAIA FRIGOLI La soprano cantar& en un concert en la cobla
barcelonina interpretar& una quinzenade peces catalanes

La CoblaSantJordi Ciutat de Barcelona
I AUDITORIPAUCASALS
i mfisica de nova creaci6.
La CoblaSant Jordi-Ciutat de
Barcelona ha actuat a totes
les comarquesde Catalunya
i de la Catalunya Nord, i
Comcada any, el Festival
participa
habitualment
Internacional de Mfisica Pau en les manifestacions sarCasals (FIMPC)del Vendrell danistes m~s rellevants.
tamb~ ha reservat un espai T~ una pres~ncia reiterada
per a la mflsica catalana
en diversos festivals interinterpretada per una cobla. nacionals de mfisica (corn
En aquesta ocasi6, el pr6xim el Grec, Peralada, Sant
diious 30 de iuliol, ales 10 Feliu de Guixols o Rialp, a
de la nit, es podr&gaudir m~s, ~s clar, de1 FIMPC
de1
a l’Auditori Pau Casals Vendmll)iva set la formaci6
del barfi maritim de Sant titular del cicle de concerts
Salvador d’un concert de "Cobla, Cot i Dansa" de1
sardanes arab la prestigiosa
Cobla Sant ]ordi-Ciutat de
Barcelona.
Pundada a Barcelona l’any
1983, el tirol de "Cobla
Ciutat de Barcelona" liva
set atorgat per l’Aiuntament
de la capital catalanael 1997. Sardanesa I’Auditori
Aquestacobla conrea tots els Pau Casals
&mbits del repertofi propi
d’aquest tipus de formaci6
musical, siba, des de la seva
fundaci6, ha manifestat la
voluntat ferma d’atendre
especificamentla mfisica de sonel nOmerode pecesque
concert, ambla programaci6 es podran
escoltarel 30de
reiterada
d’obres
de juliol al FIMPC2015.
refer~ncia, obres oblidades
3dB
ElVendrell

LAXIFRA

]4

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Palau de la Mflsica Catalana
i de la "Temporada de
Mflsica per a Cobla" de
l’Auditofi de Barcelona,
impulsada per la mateixa
Cobla Sant lordi. Tamb~
ha actuat al Gran Teatre
de1 Liceu i als principals
auditoris de Catalunya, aixi
corn a Anglaterra, B~lgica,
Alemanya,Fran~a i els Estats Units.
]ordi Le6nva set el director
musical de la cobla barcelonina des dels inicis, arab
l’assessorament de Manuel
Oltra en qualitat de conse- MarcelSabat~I AUDIT©RI
1let artistic. Actualment,el
director titular ~s Marcel
Sabat&
Els mfisics de la CoblaSant
Jordi-Ciutat de Barcelona
s6n: Xavier Torrent, flabiol
i tambori; MarcTim6ni Offol Gibert, tibles; Enfic Orti i
losepAntoni Shnchez, tenores; Sergi Marquillas i Timi
Kodriguez, trompetes; Isi
L6pez, tromb6; Pep Mollnet i Miquel Angel L6pez,
fiscorns; i loan Druguet,
contrabaix.
AmbLaia Frigol6
En aquest concert previst

LaiaFrigol~I AUDITORI

LAIAFRIGOLI~
(soprano).MARCEL
SABATI~
(director)
oaquim
Serra
Lanoiaalegre
quenosapplorar
19071957
JuliGarreta
Frisanca
(18751925)
Eduard
Toldr&
Roman~
deSanta
LI0cia(arr. F CassO) (1895
1962)
Eduard
Toldr&
Visca
I’amor
(art.F.Cass0)
(18951962)
F@lix
Martinez
Comin
Serenata
deprimavera
(19201995)
Ventada
dernarg

(19051988)

Serra amunF

Enric Morera
(1865 1942)

I-°reneta’~ (art M SabatE)

EDric Morera
(1865 1942)

AbriP (art M Sahara)

Enric Morera
(1865 1942)

CanciOndecunaparadormiraunnegrito
(art F Cass0)

X. Montsalvat@e
(1912 2002)

I_emi@rant(arrMaAAlabert)

AVives(Z87[ ~932)

TierFerriol, I’01timrossinyolet

MarcTim6n(1980)

~s la moreneta

Antoni Carcell~
(19041983)

Lapuntaire

oanViladomat
/18851940)

per final de juliol al Vendrell,
tamb~es podr&gaudir de la
veu de la soprano gironina
Laia Frigol~, la qual disposa
d’una consistent formaci6
musical, arab estudis
superiors de solfeig, piano
i cant. Prigol~ es va titular
en Cant Histbric a l’Escola
de Mfisica de Catalunya
(ESMUC), estudiant arab
Marta Almaiano i Mireia
Pint& Va rebre una beta
d’Excel.l~nciade la Pundaci6
Victbria dels .~ngels i es va
perfeccionar en proiectes
formatius europeus, t2s la
guanyadora de la Beca Bach
2014 de la Pundaci6 Bach
ZumMitsingen.
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FESTIVALPAUCASALS
2015 I Concer~s dels dies 4 i 8 d’agost, ales 10 del vespre IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

//AMB
PEPE
ROMERO
El guitarristamalagueny
ser a I’Auditori PauCasalsla nit del 4
d’agost//ANTIE
WETHAAS
La concertinadirigir els dosconcertsd’aquestaformaci6
DIMARTS4 D’AGOST- 22 H
PEPEROMERO,
guitarra ORQUESTRA
DA CAMERA.
ENSEMBLE
Antje Weithaas,concertino,directora
Serenata
per a trio decordes
op 10.

Ern5 van Dohnanyi
(18/7-1960)

Quintetper a guitarra i
quartet de corda, n0m.4
"Fandanso"

Luigi Boccherini
(1743-1805)

Sexetde co~dan0m1 op 18.

ohannesBrahms(18331897)
Antje Weithaasl
AUDITORI
PAU
CASALS

DIUMENGE8 D’AGOST- 22 H
ORQUESTRADA CAMERA
ANTJE WEITHAAS
concertino/ directora
DivertimentoI<v 136

WA Mozart (17561791)

Concertper a violi n0m,1
HobVlla:].

JosephHaydn(]732- ]809)

Metamorfosis

RichardStrauss(18641941)

La formaci6 actual de I’Orquestra da Camera.EnsemblelAUDITORI
PAUCASALS
d’arc a c~rrec del prestigi6s
vitbria, Barcelona i Madrid,
guitarrista
Pepe Romero i col.laborant
amb la gran
l’Orquestra Da Camera, arab pianista Martha Argerich.
la concertino Antje weithaas
Pepe Romero, guitarra
3d8
de directora.
La mateixa
EI Vendrell
orquestra
tornar~
alVendrellComapuntfivem, l’Orquestra
el 8 d’agost,
en aquestcas
novamentamb Weithaas.
panyada en aquest concert
L’Auditori Pau Casals ser~ L’Orquestra Da Camera va del mes d’agost al FIMPG
Fescenari, el 4 d’agost ales 10 ser fundada fa tot just un de] Vendrell pel guitarrista
del vespre, d’un excepcional parell d’anys i va oferir el malag~eny Pepe Romero. En
concert de guitarra i cordes seu primer concert al Palau apropar-nos a la vida i l’obra
de la M6sica Gatalana en de Romeroens t~obem davant
commemoraci6
del
d’una de les poques llegendes
aniversari de la Temporada vivents de la guitarra i de la
mfisica clfissica que es mant6
Ibercamera.
La premsa
d’aquell dia va dir sobre l’acte,
en progressi6 creixent.
entre altres qiiestions: "ha Pepe Romeroha sentit sempre,
juntament amb el seu pare i
i "un exemple dels mtisics
gemmns,que compartir el seu
extraordinaris
que poden talent era una responsabilitat
n6ixer al nostre pais". La personal. Ha estat professor
ferma rebuda del p6blic va de guitarra
en diverses
impulsar intemacionalment
institucions: la Universitat
l’orquestra, que t6 previst del Sud de Galif6rnia,
la
prbximamentfer giresper Universitar de Galifdmia a San
arreud’Espanya,
A1emanya Diego, la Southern Methodist
i Portugal.
Despr6s
d’aquest University i la Universitat de
exitds
debut,
1’orquestra
vaset San Diego.
immediatamentconvidada Pepe Romero ha estrenat
a actuar precisament
al
obres dels mrs coneguts
Festival Internacional
de compositors dels segles XXi
Mfisica Pau Casals del Ven- XXI: Joaquin Rodrigo, Federico
drell, esdevenint orquestra
resident i debutant l’estiu
Palomo, el pare Francisco de
de l’any passat en dos
Madina, Paul Chihara, Earlque
concerts.
Aquest 201S ha Diemecke, Ernesto Gordero
portar l’orquestra a realitzar
i, per descomptat, del seu
pare: Celedonio Romero. La
la primera gira de concerts
per ciutats
corn Girona,
majofia d’aquestes obres estan
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dedicadesa ell.
Pepe Romeroha tocat tant ell
sol corn arab la seva familia a
la CasaBlanca, al Vatic~ per al
Papa Joan Pan II, per SARel
Princep Garles i el Princep de
Caries, per Ses Majestats els
ReisJoanCarlesI i Sofia, i per a
la reina Beatriu d’Holanda.
E1 2001, es va estrenar una
peHicula documental sobre
els Romero, titulada
"Los
Romeros, the Royal Family of
the Guitar". Posteriorment, la
televisi6 alemanya va produir
un altre brillant film: "Los
Romeros, the Dynasty of the
Guitar".
L’any 2007, els Romero,pare i
fill, vanrebre el "PremialM6rit
del president" de la Recording
Academy,
productors
dels premis Grammy dels
Estats Units, per les seves
transcendentals contributions
al m6nde la mtisicaipels 6xits
professionals en les seves
carreres.

PepeRornero
I
AUDITORI
PAU
CASALS

nombrosos i prestigiosos
concursos a Graz, Leipzig i
Hannover. Coma solista ha
actuat ambles orquestres
filharmbniques
de Los
Angeles, San Francisco,
Bamberg, Berlin i Londres.
En aquestes ocasions ha
col.laborat
amb directors
corn Ashkenazy, Marriner,
Kreizberg, OramoiAlbrecht.
En mlisica de cambra, la
interpret
alemanya ha
coHaborat de manera habitual
arab Christian
Tetzlaff,
Lars Vogt, Clemens Hagen
i Sharon Kamals festivals
m6s importants d’Europa.
Juntament
arab Daniel
Sepec, Jean-Guihen Queyras
i Tabea Zimmermann,
Antje Weithaas va fundar
l’Arcanto Quartet que s’ha
Antje Weithaas,
establert en poc temps tom
concertino-violi
un dels m4s reputats
del
D’altra banda, val a dir que la m6n. Tamb~val a dir que ha
concertino Antje Weithaas
exercit corn a concertinoser~, corn apunt~vem, als dos directora
en diverses
concerts de l’Orquestra Da formacions,
entre elles
Camera al FIMPC2015.
la Kammerphilharmonie
Weithaas va rebre les seves Bremen i la Gamerata Bern.
primeres lliqons als quatre
Des del 2004, 4s professora
anys. Posteriorment,
va a l’Escola Superior de mfisica
estudiar a Berlin i va guanyar de Berlin.
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tres anys. Aixi mateix, a la
dutat israeliana de Tel Aviv va
estudiar amb Hagai Shaham
coma "artista diplomada" al
Buchmann-Mehta School of
Music. Acmalment continua
els seus estudis a Berlin, i
Eisler School of Musicarab Ulf
Wallin.
AbigailBushakevitzhaguanyat
~frica, incloent-hi el primer
premi al concurs nacional de
curdes de la Universitat de
Sud-~frica el 2009, i el 2012
va endur-se el concurs per
a beques d’Ultramar de les
Fundacions SAMRO.A m6s,
va guanyar el primer premi al
concurs de I’ONUa Jerusalem
el 2013i el primer premi en el
Concurs Internacional Paper
de Mfisica de Capellades, el
passat 2014 i lent duo amb el
seu germh Ammiel.
Ammiel Bushakevitz
Pel que fa a Ammiel Bushakevitz, aquest pianista 4s
aclamat internacionalment
corn un dels m4srellevants de
la seva generaci6, i ha rebut els
m~ims premis en nombrosos
Internacional de Schubert,
el Concurs Internacional
Johannes Brahms, el Concurs
Internacional
de Lied a
Stuttgart, el Concurs L~opold
Bellan a Paris, l’esmentat
Concurs Internacional Paper
de Mflsica de Capellades i
el premi corn a pianista, i el
premi Schubert al Concurs
Internacional de Lied de la
~undaci6Wigmore Hall/Kohn
de Londres el 2013.
Nascut a Jerusalem i criat a
Sud-~ffica corn la seva germar~
Abigail, AmmielBushakevitz
va cfidar l’atenci6 intemacional
el maig del 2013, quan va
guardonat arab el Premi
Richard Wagner en la seva
pfimera edici6, recentment
inaugurat arab motiu de1200
aniversari del naixement del
compositor alemany. Altres
premis notables inclouen la
Beta Internacional
DAAD
per a Artistes de la Uni6
Europea, el Trust Award
Oppenheimer i el f6rum
de Bursa francoalemanya
per a joves artistes. E1 2012
va set guardonat arab el
primer premi de l’Acad6mie
de Musique de Lausanne
i el 2011 va rebre el Premi
Internacional de l’Institut
Schubert.
Les seres pr6ximes activitats
inclouen una resid6ncia
artistica al Festival d’AixWigmore Hall de Londres i
gires de concerts a Portugal
i Israel.
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FESTIVAL
PAUCASALS
2015 I

Concert
del

dJssabte 15 d’agost, ales 22h IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

II TRIODEJAZZAquesta
formaci6compartirescenariambel trio
format per Manel Camp,MatthewSimoni la cantant GemmaAbri

La formaci6 de I’EnsembleM~ridien Barcelona,fundadaa la capital catalanafa 8 anysi quesera al Vendrellel dia de
la Marede D@u
d’AgostI AUDITORI
PAUCASALS
3d8
EI Vendrell
E1 dia de la festivitat de la
Mare de D~u d’Agost, dissabte dia 15, es podr~gandir
a l’Auditori Pan Casals d’un
excitant collage musical a
c~rrec de la formaci6de l’EnsembleM~ridieni el trio de
jazz que integren Manel
Campal piano, el trompetista
MatthewSimoni la cantant
GemmaAbri~.
EnsembleM~ridien
Dirigit per Blisabet~a~aller
des de la seva creaci6, l’any
2007, val a dir de l’Ensemble M6ridien Barcelona que
va n6ixer amb la voluntat
d’interpretar la mflsica dels
segles XVIIi XVIII ambuna
miradahistoricista, buscant
ambels recursos del segle
XXuna aproximaci6a l’estil
d’aquell temps. Des de llarots, l’Ensemble M6ridien
ha dut a termeuna destacable
activitat concertistica dins i
fora d’Espanya,i ha recollit
criticlues cada cop m6senmsiastes, mentreclue la seva
proposta artisdca ha anat arribant a la maduresa.
Els membres d’Ensemble
M6ridien Barcelona assagen

regularment ambl’objectiu
d’explorar conjuntament
nous repertoris i programes,
garantint aixi un treball
acurat i profundde cada programa.Els mflsics que l’integren, formats en els millors
centres de mfisica antiga
d’Europa,tenen tots una ~mplia traject6ria international
orquestral, cambristicai corn
a solistes i, en conjunt sobm
l’escenafi, creixen ofefint un
espectacle musical de gran
qualitat.
A1llarg de la sevatraject6ria,
l’Ensemble M~ridien Barcelona ha actuat en festivals i
sales de concerts tant naciorials corn internacionals. En
l’~mbit nacional, destaquen
el Palan de la Mfisica Catalana, la Setmanade Mfisica
Antiga de Matar6, l’Auditori
de "La Merc~"de Girona, la
basilica de Montserrat, el
Festival de mflsica sacra de
Tenerife, el Festival ANTIQVA
de la fundaci6 La Caixa,
el Festival de Mfisicade Ma6,
Cicle Ars Longa i Auditori
de Girona, entre d’altres. En
l’fimbit international, la formaci6 ha estat present a la
Catedralde C~ret, el Festival
d’/krabronay,on fou grup resident el 2011;i al "Fabolous
Fringe"del Festival de Mfisica Antiga d’Utrech 2011, on
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va ser el guanyadordel Premi
del Pflblic.
E1conjuntha publicat recentment el seu primer CD, ’%
Germansou", ambel segell
Brilliant Classics.

bra d’Andorra.
Gemma
Abri~, veu
Finalment, val a dir clue
GemmaAbri~ ~s una de les
veus joves amb m~strajectbria de l’escenadel jazz catalana. Ambun llarg cami
recorregut coma cantant de
nombroses formations de
jazz, gospeli soul de l’Estat
espanyol i Franga, encara es
resisteix a lligar-se estrictamerit a cap estil, coneixedora de les seves possibilitats
artistiques.

ManelCamp,pianista
Pel que fa al pianista, compositor i pedagogManelCamp,
que tamb~ ser~ al Vendrell
el 15 d’agost, val a dir que
ha estat convidat pels principals festivals de jazz, i ha
col.laborat corn a compositor, arraniador, director musical i interpret arab molts
dels grans nomsde la mflsica
DIUMENGE
15 D’AGOST
- 22 H
clhssica, la "cang6",el jazz i
ENSEMBLE
M~RIDIEN
el rock. T~una discografia de
m~sde 35 titols i ~s autor de
Elisabet
Bataller
Viol[ i direcci6musical
nombroses bandes sonores
MariaGomis
Violf
de peHicules.
OleguerAymami
Violoncel
Mattew Simon, trompeta
LixSaniaFernandez
Contrabaix
Deltrompetista Mattewsijosep
Maria
Marti
Tiorba,
J guitarra
mon,val a dir que ~s nascut
a LongBeach(Calif6rnia)
MarfaGonz~ilez
Clavicambal
va comengarels seus estudis
PercussiO
de trompeta als 7 anys. Ha MarcClos
estudiat amb ]ames Stamp,
ManelCamp
Piano
Kenny Haar, loan LaRue i
Trompeta
MatthewSimon
John Clyman, entre altres,
Veu
i ha col-laborat ambElmer GemmaAbri6
Bernstein i l’Orquestra Simf6nica de Long Beach, FOrquestra Ciutat de Barcelona,
l’Orquestra Simf6nicade Tenerife i l’Orquestra de Cam-
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MOs~c~I
Direcci6 coral 1/1/1/Ill/////////////////////////////////////////////////////////////H//

Peru l_lufs Biosco, dimctortitular de/
de Cambro
de la Catedrolde Borcelona
//A L’EXPO
ZOlSAquest
vilafranquf,directordequatrecorsm~s,va
dirigir el Cantdela Sibil.la queva set intepretatal Duomo
deMil~
3d8
Vilafranca

Ambmotiu de la pres~ncia
de Catalunya a l’Expo Internacional de Mil~ 2015 aquest
passat cap de setmana la Xarxa de Televisions Locals i el
Canal 5 d’It~lia, de tem/~tica
cultural, van emetre en directe el concert de l’Escolania

ORFEO CATALA

de Montserrat i la represen- 6s el titular d’aquest cot professional. Biosca n’havia estat
taci6 del Cant de la Sibil-la,
aquest drama litfirgic
i de director els anys 2006 i 2007
cant gregofi/~ de Fedat mit- perb ara ha agafat la responjana declarat patrimoni de la sabilitat d’un cot que actua
humanitat per l’Unesco l’any
els 73 diumengesde l’any a la
missa que se celebra a la cate2010, i que va set interpretat
al Duomode Milfi pel Cot de dral de Barcelona. Considerat
Cambra Francesc Valls de la com un dels directors cataCatedral de Barcelona sota
lans dedicat a la mfisica vocal
la direcci6 del vilafranqui
amb m6s projecci6,
Biosca
Pete Lluis Biosca, que des de difigeix quatre cots m6s com
comengament d’aquest any s6n el Cot de Cambra ARSin-

Nova, que ell va fundar i que
ha rebut nombrosos premis
de Cant Coral; el Cor de Noies de l’Offe6 Catal[, amb el
qual d’aqui a dues setmanes
marxa de gira per Eslov[nia
i Italia; el cot la Xantria, i
el Cor d’Homes d’Igualada.
Aquest excellent pedagog de
la direcci6 coral es va format
al costat de noms corn Mireia Barrera, Josep Vila i Pierre
Cao, tamb6 ha treballat
al

Vendrell o Igualada per6 mai
de manera professional a Vilafranca, la seva ciutat natal
on nom6s ha desenvolupat
tasques amateurs dirigint
els Goigs de Sant F~lix o cots
com eldesaparegut Brudieu o
la Coral Amicsdel Cant de la
Mfinia, entre d’altres.

PereLluis Bisocamant6una
intensatascacorn a director
titular de diversesformations
i corna pedagog
de la direcci6
coralI 3D8
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//ANIVERSARI
El Cor-Orfe6
Parroquialdel Vendrellcelebrales sis d cadesd’activitat
deu mflsics:EstherBuendia,ment.
Joan Bosch, Anna Casas, Chus
Castro, Jaume Safont i Anna Unamicad’hist6ria
Urpi als violins; Francesc Ser- Tot i que va n~ixer a la parLa i Carla Rica a la viola, Ester r6quia vendrellenca, el CorE1 Cor-Orfed Pmroquial del Amords al violoncel i Enric Orfe6 del Vendrell va iniciar
Vendrell celebrar~ aquest
la seva activitat fora d’aquest
Boixados al contrahaix.
diumenge, ales 7 de la tarda
I quanta la segona part, amb kmbit estficte el 1962. Dues
en un concert grarult a l’esAlbert Recasens al piano, Luis auditions iemarcables a la
gldsia del Sant Salvador, un Chac6na la percussi6 i Jordi vila van set la Gran Missa de
dels actes centrals del cen- Mestres al contrabaix, es po- la Santissirna TfiniLatper a dos
tenari de la fundaci6 de l’endran escoltar les peces: Thelion cots, urgue i orquestra obra del
titat, el 1955, sorgida ambla sleeps tonight, de la peHicula vendrellenc Benvingut SocifinaliLat de solemnitzar les
E1rei lied; Hymnea la nuit, de as, i tambfi rescenificaci6 de
festes litdrgiques de la parrb- Los chicos del Cord, un mun- l’dpera Cavalle~iaRusticana de
quia de Sant Salvador. l~s una tatge amb Ob-la-di ob-la-da,
P. Mascagni. A pasfir de11966
Michele,Let it be i HeB Judedels va arnpliar les seres actuacions
activiLat que mant6 encara,
sobretot en els dies assenya- Beatles i cinc peces catalanes: fora de l’~nbit local.
lats de Nadal, Epifania i Set- L’estacade Lluis Llach, Parede E1 cot vendrellenc va entrar
manaSanta, entre d’altres.
]dan ManuelSerrat, Al vent i a format part del Secretariat
Segons es va explicar aquest
D’un temps, d’un pais de Rai- dels Orfeons de Caralunya,
dimarts en roda de premmoni El cant de la senyera, de avui FCEC(Federadd Catalana
sa, el concert de diumenge Lluis Millet i pel qual la qua- d’EntiLats CorMs),iapazdcipar
consistir~ en dues parts. A rantana de cantaires actuals
dels aplecs i treballs comuns
la primera es podran escoldel Cor-Orfe6 Parroquial del arnbles altres corals federades.
tar peces clSssiques tipiques
Vendrall esLaLan acompanyats Va set entitat cofundadora de
que el "curo" (aixi el coneix d’exmembresde la coral.
l’especLacle uadalencE/s Pastopopularment molLa gent del
Corn que aquest 2015 6s el rets Musicalsgel Vendrell, on va
Vendrell) ha interpreLat al
60~ aniversafi, el Cor-Orfe6 actuar durant molts anys. Ha
llarg dels anys. Parlem del
Parroquial delVendrell ha pro- fet concerts arreu dels Palsos
Catalans itamb~, per exemple,
Jesus bleibet meine freude de
la Cantata 147 de Bach, And moratiusal lhrg de tot l’any. E1 a Saragossa, Durango, Covarthe glory of the lord del Mes- primer va set el viarge a Roma rubias, Kortlijk (Flandes),
sies de H/~endel, l’Ave Verum del mes de marq passat i de Vaur i Carcassona (Occit~mia),
i dos passarges del Notturni cara a final d’any, per exem- a m~sde participar en concurde Mozart, el Per al Sanctus ple, hi haurg un concert arab sos a Sagunt (Pals Valencia)
de Schubert i Tollite hostiels Amicsde l’Orgue i un alt~e Tolosa (Euskadi). A m~s,
as de Saint-SaChs. Aquesta
arab els Pasturets del Vend~ell. actuat dues vegadesal Palau de
pfimera part comptar~ arab
D’aquestsi de la resLa d’actes la Mfisica Catalana i ha gravat
una urquestra de cambra de s’anir~ informant oportunaenregistraments per a RNEi
Ricard Vinyals/3d8
EIVendrell
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per ala BBCbrit/mica.
Val a dir tamb~ que el CorOrfe6 parroquial del Vendrell
ha interpretat en solit m’i obres
corn el Glbdade Vivaldi, la Mffsa II Pontificalis de Perosi, les
misses Brevis de Mozart, les
canLates de Nadal de Bach o el
Requiemde G.Faur~. I conjunLamentarnb altres corals turnb~ ha interpretat obres comla
Missa de l’Orfelinat de Mozart,
la Passi6segons Sant Joan de J.
S. Bach, JesucristSuperstar de
Lloyd Webber, E1 Pessebre de
Pau Casals, l’Stabat Materop.
138 de ].G. Rheinberger,la Novena Simfonia de Beethoven i
el Llibre Vermellde Montserrat.
O_uant als directors que ha
tingut la coral vendrellenca
fins ara, han esLat: ]ordi Pell,

Albert Sold, Montserrat Mene- Presentaci6dels actes pels
ses, Nat~liaCasasfisiPere Lluis 60 anys del CoPOrfe6Par
Biosca. E1 seu director actual
roquial delVendrell I
~s Jurdi Sol~Gall. La coral est~
integLada per uns 40 cantaires -hi ha hagut ~poques amb
menys membres, per6 Lamb~
va arribar Ms80-, i resLaoberLa
a noves incorporacions, Lant
masculines com femenines.
Assaja els dimarts, ales 9 del
vespre,a l’esgl~sia del Vendrell.
Vala dir, finalment, que elCorOrfe6 Parroquial del Vendrell
tamb~ compLa amb la coral
infantil E1Petit Estel, h qual es
va crear fa 42 anys i consta de
4 gmpssegons l’edat, i el Cot
loves Veus, arab 26 anys. Les
al conjunt per Santa Cecilia, a
l’Auditoti Pau Casals.
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Gemma Humet
al cicle ArtdePas
de Vic, diumenge
vlc La cantant Gemma
Humet actua aquest diumenge a Vic en el marc del cicle
ArtdePas. Gemma Humet
presenta el seu primer disc,
Si canto enrere, despr6s d’haver-se fet coneguda per les
seves col-laboracions amb
mfisics corn Toni Xuclfi o Toti
Soler. E1 concert tindrfi lloc a
les 7 de la tarda a l’escenari
de la plaga del Carb6. El disc
es va presentar el passat mes
d’abril al Palau de la Mfisica
Catalana, dins del title Bandautors.
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Més de 5.000 visitants a la jornada de portes obertes del
Palau de la Música
Barcelona (ACN).- Més de 5.000 persones han visitat aquest dissabte el Palau de la
Música Catalana en la jornada de portes obertes coincidint amb el Dia Internacional
de la Música. En aquesta ocasió, s'han pogut veure en directe les actuacions que
cada mitja hora han ofert cantaires de les diverses formacions dels cors de l'Orfeó
Català a la Sala de Concerts. També han estat un èxit els dos tallers de cant coral
que s'han impartit per primera vegada sota el mestratge de Josep Vila i Casañas,
director de l'Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau, i Esteve Nabona, director de
l'Escola Coral i del Cor Jove de l'Orfeó Català. Els 160 participants, han pogut
debutar a la Sala de Concerts com a colofó del taller.
22 Jun 2015 - 09.00
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