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ck actual.
ió del seu
e, en què
a part de

UTS. The

coneguts
l. Acaben
Going, goamb una
falls del

MARICEL CHAVARRÍA

JOAN MANÉN, UNA JOIA DE L’IN-EDIT. El documental Variacions sense tema, en què Daniel Torres i Jaime Ballada aborden la figura del violinista i compositor no sempre
prou conegut Joan Manén, s’estrena avui
al Festival In-Edit. El fil conductor és la
recuperació del violí que el mestre català
va llegar al Museu de la Música el 1965 i
que ressuscita per a un enregistrament.

5/XI SALA 2 DE L’AUDITORI. 19.30 H. 32 EUROS

30/X, ARIBAU CLUB 2. 17.30 H

DMITRI HVOROSTOVSKI, BARÍTON HEROIC. Al

Juan de la Rubia interpreta i improvisa
sobre la banda sonora d’aquest clàssic del
cinema mut que és el Faust de Murnau, un
projecte que De la Rubia va començar fa
cinc anys i que el dia de Tots Sants portarà
al cicle d’orgue del Palau de la Música. La
trama romàntica inspirada en la versió de
Goethe i les antigues llegendes germàniques es veurà en pantalla gran.

setembre es disculpava a les xarxes socials per haver de cancel·lar els seus compromisos momentàniament. El seu oncòleg li recomanava una altra sessió de químio. Però l’imponent i aclamat Dmitri
Hvorostovski ha tornat a escena amb total
normalitat, motiu de celebració per a la legió de fans que el podrà assaborir en concert amb la Simfònica del Liceu. Música
russa i força Verdi, com mereix un heroi.

1/XI. PALAU DE LA MÚSICA. 18 H. 15 EUROS

6/XI GRAN TEATRE DEL LICEU. 20 H. DE 10 A 170 EUROS

UN HALLOWEEN AMB ORGUE. L’organista

a segona
or Tony
rd pretén
cia i la semateix, es
i en què
r-ho.

ELS CASALS EN SEXTET A L’ENCALÇ DE BRAHMS. El
Quartet Casals fa la seva primera aparició
a la temporada de L’Auditori amb el violinista polonès Krzysztof Chorzelski i el violoncel·lista francès Antoine Lederlin,
dos membres del Belcea Quartet. Junts
interpreten el gran Sextet de cordes núm. 2
en sol major de Brahms. Els Casals tocaran
també un dels quartets que Mozart va dedicar a Haydn i l’opus 44 de Kurtág.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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PÁGINAS: 37

O.J.D.: 131497

TARIFA: 10728 €

E.G.M.: 651000

ÁREA: 408 CM² - 36%

SECCIÓN: AGENDA

1 Noviembre,
C A R T E L L2016
ERA

LA VANGUARDIA 37

L’AGENDA
M/G

12.00
12.20
12.20

13 A

EER.

al en una
mílies els
ssenyala99 min.
18 A

A TORRE.

nt 15-M i
conviuen
ntext, els
lor i amb
n assassí
cosa que
127 min.

12.15
11.45
12.20

APTA

ou món.
n Crusoe,
. Però el
pretenen
90 min.
12.00

M/G

Cinesa Heron City 3D
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Trumbo

12 A

EUA. 2015. DIR.: JAY ROACH. INT.: BRYAN CRANSTON.

Drama: Biopic del famós guionista Dalton Trumbo, autor de títols
com Vacances a Roma o Espàrtac, la carrera del qual va arribar a
la seva fi el 1940, després de ser inclòs en la llista negra, acusat de
comunista.
124 min.
n Cinemes Texas
15.50 18.00 20.15

Un monstre em ve a veure

12 A

EUA, ESPANYA. 2016. DIR.: J. A. BAYONA. INT.: S. WEAVER.

Drama: Connor O’Malley ha desenvolupat un món de fantasia que
li permet escapar superar les seves pors. Una nit, uns minuts després de la mitjanit, el Connor es desperta i es troba un monstre a la
finestra. Però no és el monstre que ell esperava.
108 min.
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00 22.10
Aribau Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
c Balmes Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
Bosque Multicines
15.50 18.05 20.20 22.35
Cinesa Diagonal
15.50 18.10 20.25 22.40 12.00
Cinesa Diagonal Mar 15.45 18.00 20.20 22.10 12.00
Cinesa Diagonal Mar 17.00 19.20 21.40 22.40
Cinesa Heron City 3D 15.45 18.00 20.20 22.40 12.30
Cinesa Heron City 3D 17.00 19.20 21.40
Cinesa La Maquinista 15.45 18.00 20.20 22.40
Cinesa La Maquinista 17.00 19.20 21.40
Comèdia
16.40 19.20 22.00
Glòries Multicines
15.45 17.55 20.10 22.20
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.15 22.25
Palau Balaña Multicines 15.55 18.00 20.05 22.10
c Renoir Floridablanca
16.00 18.05 20.10 22.15
c Verdi Park HD
16.00 18.10 20.20 22.30
c Yelmo Cines Icaria
18.15 20.30 22.45

Verano en Brooklyn (Little Men)

APTA

EUA. 2016. DIR.: IRA SACHS. INT.: THEO TAPLITZ.

12 A
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106 min.
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Drama: Els pares del Jake acaben de mudar-se a la casa del seu avi.
Fa anys que la mare del Tony lloga la botiga de sota. Els dos nois, de
tretze anys, descobreixen que comparteixen molts interessos: l’art,
els videojocs, les noies. Molt aviat es converteixen en aliats.85min.
c Balmes Multicines
18.10 20.10
c Boliche
16.00 18.00 20.15
Cinemes Girona
18.00 20.00
Comèdia
16.25 18.20 20.10
c Yelmo Cines Icaria
18.15 20.05 21.55
23.45

LEVITT.

Viaje a Italia
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134 min.

REGNE UNIT. 2015. DIR.: M. WINTERBOTTOM. INT.: S. COOGAN.
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DICK OATTS
QUARTET
JAMBOREE. PL. REIAL,
17. 20 I 22 HORES

Barcelona ciutat
Tots Sants als cementiris de Barcelona. Cementiris de Barcelona am-

plia els horaris dels cementiris per
Tots Sants i ofereix música clàssica
en directe, una missa i recitals de
poesia.
Cementiris de Montjuïc, el Poblenou,
Sant Andreu, Horta, Sant Gervasi,
Sarrià, les Corts, Sants i Collserola.
Cristóbal Purchinela. La companyia

Alauda Teatro (Burgos) presenta
un espectacle de titelles ple de
simpatia, recomanat a partir de
4 anys. 9 euros.
La Puntual Putxinel·lis de Barcelona.
Allada Vermell, 15 (12 i 17 hores).

Yo, Daniel Blake

menc amb Choro Molina, María
Mezcle i Paloma Fantova, a més
dels artistes de la casa. 44 euros.

12 A

Drama: Víctima de problemes cardíacs, Daniel Blake, un fuster
anglès de 59 anys, es veu obligat, per primera vegada a la vida, a
recórrer a prestacions socials per sobreviure. No obstant això, tot i
que el metge li ha prohibit treballar, l’administració l’obliga a buscar
una feina si no desitja rebre una sanció. En una es les seves visites
al centre assistencial, el Daniel es creua amb la Katie, una mare
soltera de dos nens.
100 min.
c Balmes Multicines
18.10 20.15 22.15
c Boliche
16.00 18.00 20.00 22.00
Bosque Multicines
18.10 20.20 22.30
Cinesa Diagonal Mar 15.50 18.10 20.30
c Cinesa Diagonal Mar 22.45
11.45
Cinesa Heron City 3D 15.45 18.05 20.25 22.45 12.20
Comèdia
16.15 18.15 20.15 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c Renoir Floridablanca
16.00 18.25 20.30 22.45
c Verdi HD
16.00 18.10 20.20 22.30 12.00
c Yelmo Cines Icaria
18.20 20.35 22.40

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Tablao Flamenco. Espectacle fla-

Tablao Flamenco Cordobés. Rambla,
35 (cada dia a partir de les 17
hores).
Concert de Halloween. Juan de la

Rubia interpreta a l’orgue un
seguit d’improvisacions sobre
Faust, de Murnau, una de les obres
mestres del cinema mut.
15 euros.
Palau de la Música (18 hores).

El famós saxofonista americà
Richard Dennis Oatts, més conegut com a Dick Oatts, actua
aquesta nit a la sala Jamboree.
En un concert que s’oferirà en
dues actuacions (20.00 i 22.00
hores), el director de la Village
Vanguard Jazz Orchestra delectarà els presents amb un quartet
fet a mida. L’acompanyaran a
l’escenari Barry Green al piano,
Masa Kamaguchi al contrabaix i
Stephen Keogh a la bateria.
Oatts es caracteritza per la capacitat que ha tingut per conciliar
la tradició i el magma de l’avantguarda, i s’ha situat com un dels
màxims referents a escala mundial d’aquest gènere.

El seu saxo manté en plena
vigència totes les edats del jazz
després de dècades de carrera

Comèdia: La revista The Observer contracta el Rob i l’Steve per
fer una nova sèrie de crítiques de restaurants, aquest cop a Itàlia.
El Rob, cansat de les responsabilitats de ser pare d’un nen petit,
busca alguna aventura. L’Steve, per la seva banda, ha estat vivint
una vida d’abstinència i molta feina a Los Angeles.
108 min.
c Cinemes Girona
16.00

DIVERSOS PAÏSOS. 2016. DIR.: KEN LOACH. INT.: DAVE JOHNS.

APTA

El jazz més complet

Mostra de cinema alemany actual.

Projecció de la pel·lícula 4 könige
(Cuatro reyes), de Theresa von Eltz,
2015, VOSE, 99 minuts. Quatre
adolescents han de passar la nit de
Nadal en un psiquiàtric.
Filmoteca de Catalunya. Plaça
Salvador Seguí, 1-9 (18.30 hores).
Festival de Jazz. Concert de Lizz
Wright, veu; Martin Kolarides,
guitarra; Bobby Sparks, teclats;
Nicholas d’Amato, baix, i Brannen
Temple, bateria.
L’Auditori. Lepant, 150 (20 hores).
Documartes del Polaroid. Projecció

del documental Queen: the making of a ‘Night at the opera’, en
què parlen periodistes i dos membres actius del grup Queen, May i
Taylor. Gratuït.
Polaroid Bar. Còdols, 29 (20 hores).
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
Planta noble del Museu Palau Mercader. Visita comentada.
Palau Mercader. Parc de Can
Mercader (12 hores).
GIRONA (Gironès)
Fires de Girona. Tradicional concert

de fires a càrrec del Cor Maragall.
Auditori de Girona. Passeig de
la Devesa, 35 (12 hores). Gratuït.

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

Informatiu Setmanal. 10.30 Teló Canal Reus TV
de fons. 11.00 Gaudeix la festa. 08.00 Gaudeix la festa. 09.00 Actius.
09.30España
Aventura’t. 10.00 Resum de
11.30 La Diada. 15.30 Auditori. PAÍS:
la setmana.39
10.30 Qüestió de fons.
16.00 1món.cat. 18.00 Resum PÁGINAS:
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01.30 Aventura’t.
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poble. 02.30 L’Ebre digital. 02.45
Minut 91. 03.45 L’Ebre digital.
04.00 Enderrock. 05.00 Estació
digital. 05.30 L’Ebre digital. 05.45
Minut 91.

Vine al Museu i...pesca
la història! Per a infants a partir de
6 anys. Dia, 6 de novembre, a les
12.00, al Museu del Port. Cal reserva prèvia al 977 259 400 o a,
museuport@porttarragona.cat.

TARRAGONA

FRECUENCIA:
06.00 L’Ebre
digital. 07.00 Diario
Motor.
07.15 Carreteres.
08.00 Joc
O.J.D.:
d’amfitrions. 08.30 7 dies. 09.30
Maiors. E.G.M.:
10.30 Religions. 11.00
Missa de Montserrat. 12.30 Futbol
SECCIÓN:
en joc. 14.30
7 dies. AGENDA
15.30 Cafè
Culer. 16.00 1món.cat. 18.00 Tots
els gols. 19.45 L’Ebre digital.

L’agenda del Camp i Ebre
Balls
LA SELVA DEL CAMP
왘 19.00.

Local de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes. Ball amenitat pel Christian amb pica-pica
a la mitja part.

ULLDECONA
왘 18.00. Casal

de jubilats. Ball amb

Nika.

VALLS
왘 18.30.

Kursaal. Ballables. Balls a

Valls.

Concerts
ALCOVER
왘 19.00.

dels elements populars de Salou.
왘 14.00. Parc Manuel Albinyana
.
Gran paella popular.
왘 15.00. Parc Manuel Albinyana.
Tradicional llançament de coets.
왘 17.00. Sala Europa del Teatre Auditori de Salou. Cinema Xic's amb
la projecció de, Hotel Transilvania
II.
왘 18.30. Plaça Sant Jordi. Desfilada zombie amb la Bandarra
Street Orkestra.
왘 21.00. Restaurant L’Albert. Sopar
30 d’octubre.
왘 21.30. Sala Europa del Teatre Auditori. Nit de cinema terrorífic.
왘 00.00. Passeig Jaume I. Esclat
de focs.

Convent de les Arts. Cor
de Noies de l’Orfeó Català i BodeVILA-SECA
ca Neza Choir.
왘 Halloween. A les 19.00, a les
EL VENDRELL
21.30 i a les 22.45. Escola Mira왘 140è aniversari del naixement de
mar. Passatge del terror Belger: el
Pau Casals. 12.00. Auditori Pau origen.
Casals. Casals-Granados, units
per la música i l'amistat, amb mo- VILANOVA DE PRADES
tiu de l'any Enric Granados. Obres 왘 31è Mercat de la Castanya i 42a
d'Enric Granados i Pau Casals a Festa de la Castanyada.
càrrec d'Ofèlia Sala, soprano; i
Jordi Camell, piano.

Fires

TARRAGONA
왘 20.00. Capsa

de Música. UCATT.

TORREDEMBARRA

DRELL 3D

Canal Terres de l’Ebre

왘 20.00.

ELS REGUERS
왘 X Fira del

Rovelló.

LA SELVA DEL CAMP

La Traviesa. King of the 왘 08.00. Hort d'Iglésies. XXI TroNorth (rock).
bada de motos antigues.
왘 10.00. Camp de futbol. XVIII
Cross escolar.
왘 11.30. Des de l’Auditori de Santa
CALAFELL
왘 Halloween. De les 18.00 a les Llúcia fins a la plaça de Sant An22.00. Mercat Vell. Túnel del ter- dreu. Cercavila i animació de carrer amb el Ball de Gitanes de la
ror.
왘 A la nit. Carrer Monturiol. Festa Selva del Camp.
왘 13.00. Envelat de l’Hort d’Igléde Halloween nocturna.
sies. Arribada i exposició de moCAMBRILS
tos antigues.
왘 A partir de les 09.00. Cooperati왘 17.00. Plaça Major. Espectacle inva Agrícola. Festa de l’Oli Nou.
fantil, La Ballaruca Medieval, a
GANDESA
càrrec de La Festiva.
왘 29a Festa del Vi. De les 11.00 a 왘 18.00. Castell. Recepció i benvinles 14.00 i de les 17.00 a les 20.30. guda als nounats i nouvinguts al
Carpa a la Rambla de la Democrà- municipi.
cia. Mostra de vins amb DO Terra 왘 18.30. Des de l’Escola de Música
Alta.
a la plaça de Sant Andreu. Cerca왘 De les 12.00 a les 13.30. Centre vila del grup de flautes de l’Escola
d’Interpretació de l’Espai del Vi i de Música municipal de la Selva
de l’Oli. Tast de vins a càrrec dels del Camp i actuació final a la placellers inscrits a la DO Terra Alta.
ça Major.
왘 12.30. Església de la Mare de 왘 19.30. Sala de teatre Josep ForDéu de l’Assumpció. Missa i ofre- tuny. Obra de teatre, El crèdit, a
na dels vins novells a la Verge de càrrec del grup de teatre la Moixela Fontcalda.
ra.
왘 14.00. Pati de les Escoles Velles.
Dinar popular de La clotxa.

Festes

Infantils

SALOU
왘 Festa

Major. 09.00. Plaça de les
Comunitats Autònomes. IV Botifarrada motera popular.
왘 11.00. Passeig Jaume I. Esmorzar popular.
왘 12.00. Església de Santa Maria
del Mar. Missa solemne i ofrena
floral. Seguidament, cintinuació
de la cercavila d'elements populars de Salou.
왘 11.15. Carrers de la vila. Cercavila

ORFEO CATALA

왘 Activitat,

왘 Durant

el dia. Tarraco Arena Plaça. Trofeu internacional de gimnàstica rítmica Ciutat de Tarragona 2017.
왘 10.00. Des de Vidal i Barraquer.
26a Bicicletada popular.
왘 19.00. Auditori Tarragona. Cicle
de Cinema VOS Anima’t. ProjecEL VENDRELL
왘 12.30. Plaça Nova. Ballada de ció de, El club, de Pablo Larraín.
sardanes amb la Cobla Cossetà- TORTOSA
nia.
왘 De les 19.00 a les 00.00. Cafeteria-Espai Cultural Lo Portal de TaLA SÉNIA
왘 11.00. Centre obrer. Ballada de marit. Selecció del millor cinema
de terror i zombi de la història.
sardanes.

Sardanes

Teatre

VILA-SECA
왘 Festival

internacional de curtmetratges de Vila-seca. 20.00. Auditori Josep Carreras. Gala d’entre왘 18.00. Sala Santa Llúcia. Guerniga de premis.
ca.

REUS

TARRAGONA
Sala Trono. #Sobre Julieta, amb la companyia Grumelot.
왘 19.00.

Poesia

NECROLÒGIQUES
Cambrils

Pere Grant Bota. Va morir als 58
anys. Exèquies, avui, a les 12 del migdia,
a la sala cerimonial del tanatori de Cam왘 19.00. Sala Santa Llúcia. Recital
brils.
REUS

de, Coral romput, de Vicent Andrés Estellés, a càrrec de Joan Pujol i Pau Gavaldà.

Conferències
VALLS

Creixell
Segundo Guevara Aguilar. Va
morir als 82 anys. Exèquies, avui, a 2/4
de 10 del matí, a la parròquia de Creixell.

왘 Xerrada

sobre les plantes medicinals a càrrec de Creu Roja. Acti- Reus
vitat per a majors de 65 anys. Dia, Antonio Guinjoan Gomis. Va
3 de novembre, a les 19.00, al cen- morir als 95 anys. Exèquies, avui, a les
tre cívic. Cal inscripció prèvia.
12 del migdia, al tanatori de Reus.

Dolors Nogués Amill. Va morir
als 89 anys. Exèquies, demà, a 2/4 d’11
del matí, al tanatori de Reus.
ALTAFULLA
왘 IX
Jornades gastronòmiques Ana Rodríguez Reyes. Va morir
d’Altafulla, Primeres jornades gas- als 95 anys. Exèquies, avui, a les 10 del
tronòmiques de la garrofa. Fins al matí, a l’església Sant Francesc de Reus.

Gastronomia

30 d’octubre.

CAMBRILS
왘 Jornades

novembre.

Tarragona
Jaume Brunet Revoltó. Va morir

de l’oli nou. Fins al 6 de als 82 anys. Exèquies, avui, a les 11 del

matí, al tanatori de Tarragona.
Paco Martínez Fernández. Va
왘 Jornades gastronòmiques Sa- morir als 52 anys. Exèquies, avui, a 3/4
bors de la Conca, als municipis de de 5 de la tarda, al tanatori de Tarragona.
la comarca. Fins al 31 de gener.
Josep Sorribes Cabestany. Va
TARRAGONA
morir als 89 anys. Exèquies, avui, a 2/4
왘 V Jornades Gastronòmiques de
de 4 de la tarda, al tanatori de Tarragol’arròs. Fins al 13 de novembre.
na.
MONTBLANC

Diversos

Valls

ALCANAR

Dolores Corredera Molina. Va

a 14.00. Ermita del Re- morir als 90 anys. Exèquies, demà, a les
REUS
mei. Visita al jaciment ibèric de la 11 del matí, a l’església del Lledó de
왘 12.00. Bravium Teatre. La festa Moleta del Remei
Valls.
de la tardo, amb el grup d’anima- FALSET
El Vendrell
ció Picarols.
왘 18.00. Teatre L’Artesana. Cinema
Jesús Galindo Navarro. Va moTARRAGONA
amb la projecció de, Buscant la
rir als 85 anys. Exèquies, avui, a les 10
왘 Activitat, Anem a la llotja...amb Dory.
del matí, a l’oratori del tanatori del Venfamília. Per a infants a partir de 6 L’AMETLLA DE MAR
drell.
anys. Dia, 3 de novembre, a les
왘 10.30. Carrers del municipi. TroCarmen Gámez Lorite. Va morir
17.30, al Museu del Port i Llotja de
als 87 anys. Exèquies, avui, a 1/4 d’1 del
Peix. Cal reserva prèvia al 977 259 bada de cornetes i tambors.
400, o a, museuport@porttarra- 왘 12.00. Curs popular de 10 km i 4 migdia, a l’oratori del tanatori del Vendrell.
gona.cat.
km.
왘 D’11.00

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 53

O.J.D.: 2696

TARIFA: 187 €

E.G.M.:

ÁREA: 213 CM² - 24%

SECCIÓN: CULTURA

28 Octubre, 2016

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

1/3
mòries de la
del Barça
2/4
autor evoca
s dels grans

PÁGINAS: 2-3
TARIFA: 11200 €

Art+Student=Poor. Els fans desemparats de
l’autènticFRECUENCIA:
David ByrneSemanal
poden redirigir-se a ells
ara que aquest
té
poc
temps
per al pop. Se sap
O.J.D.: 131497
que està ficat en un projecte de teatre immersiu
E.G.M.: 651000
sobre neurociència.

ÁREA: 442 CM² - 40%

29 Octubre, 2016
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N/–
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–/6
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DISSABTE 29
L’AUDITORI
‘LOBGESANG’

Escull un concert a la seva
antiga casa, L’Auditori, on va
ser director durant una dècada.
I és que no pot resistir-se al
Lobgesang, la Simfonia núm. 2
en si bemoll major, op. 52 de
Mendelssohn, coneguda com a
Himne de lloança. Escrita per
commemorar el 400 aniversari
de la impremta és, segons Oller,
“un cant a la llum i el saber, una
cantata enorme”. En aquesta
ocasió la interpretarà la OBC
amb direcció de Kazushi Ono.

SECCIÓN: CULTURA

Trueba –el seu fill Jonás
també
PAÍS: España
escriu cartes d’amor a la seva
ciutat en cada pel·lículaPÁGINAS:
i ho 2-3
torna a fer a La reconquista–
i 11200 €
TARIFA:
ÁREA: 442 CM² - 40%

dad / desde que he llegado todo me
sale mal”. Encara bo que ja no
es diu Vodafone Sol perquè no
sona igual.

FRECUENCIA: Semanal
O.J.D.: 131497
E.G.M.: 651000

SECCIÓN: CULTURA

29 Octubre, 2016

Gestor cultural. És, des de l’any 2011, director general del Palau de la Música.
Abans va estar al capdavant del Consorci de l’Auditori i de l’Orquestra (OBC)
i de les orquestres del Vallès, de Navarra i de Castella i Lleó
DIUMENGE 30

DIMECRES 2

La vall d’Olzinelles, que es troba
al vessant oest del massís del
Montnegre, molt a prop de Sant
Celoni, és el paratge que Joan
Oller tria per passejar i descansar.
La vall ha estat l’escenari de
moltes de les passejades que
aquest gestor cultural ha fet durant l’estiu i s’ha quedat amb
ganes de repetir, seduït pels arbres monumentals –pins, roures i
alzines– que es troben als seus
camins.

Diu que les pel·lícules de Woody
Allen li agraden sempre, encara
que admet que unes més que
d’altres. I vol saber si l’última cinta
del de Manhattan pertany al grup
dels encerts plens o al dels encerts
a mitges. Ambientada al Hollywood dels anys trenta, aquesta
comèdia romàntica, que es va
presentar al darrer festival de
Canes, està protagonitzada per
Jesse Eisenberg, Steve Carrell i
Kristen Stewart.

VALL D’OLZINELLES

‘CAFÈ SOCIETY’

DIJOUS 3

CAIXAFORUM
‘TERRA DE SOMNIS’

Un passeig que té molt d’amor
per la fotografia, però també
d’afany solidari. La mostra que
escull Oller reuneix fotografies
de gran format realitzades per
Cristina García Rodero a algunes dones d’Anantapur, una
zona rural de l’Índia. Elles amb
la seva feina han aconseguit
convertir-se en pilars de la seva
comunitat i combatre la terrible discriminació que sofreixen
al seu país.
NURIA CUADRADO

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 15

O.J.D.: 2696

TARIFA: 78 €

E.G.M.:

ÁREA: 88 CM² - 10%

SECCIÓN: NOTICIAS

PAÍS: España

FRECUENCIA: Quincenal

PÁGINAS: 112-113

O.J.D.:

TARIFA: 14670 €

E.G.M.:

ÁREA: 924 CM² - 163%

SECCIÓN: PERSONAJES

1 Octubre, 2016
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Quincenal

PÁGINAS: 112-113

O.J.D.:

TARIFA: 14670 €

E.G.M.:

ÁREA: 924 CM² - 163%

SECCIÓN: PERSONAJES

El Punt Avui Lleida

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,23

O.J.D.:

TARIFA: 5540 €

E.G.M.: 1000

ÁREA: 1212 CM² - 113%

SECCIÓN: MARESME

P22

CULTURA

Joan Blau. Cantautor

180134-1123001w

2 Noviembre, 2016

“La meva música
és blava, vital i
alhora intimista”

Edició de Lleida

DIMECRES · 2 de novembre del 2016. Any XLI. Núm. 14086 - AVUI / Any XXXVIII. N
P20

PATRIMONI

Protecció de
dues colònies
agràries
ACCIÓ · Gimenells i el Pla de la
Font canvia les normes per
conservar l’arquitectura original
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

EXPOSICIÓ · El Col·legi
d’Arquitectes recupera la
memòria de les quatre de Ponent

El Punt Avui Lleida

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,23

O.J.D.:

TARIFA: 5540 €

E.G.M.: 1000

ÁREA: 1212 CM² - 113%

SECCIÓN: MARESME

| Lleida | 23

EL PUNT AVUI
2 Noviembre,
DIMECRES,
2 DE NOVEMBRE DEL2016
2016

Joan Blau Cantautor
Cantautor i
treballador
social.
Joan Blau té 34
anys i Somnis és
el seu tret de
sortida en la seva carrera en solitari. Ha viscut a
cavall de Barcelona i Balaguer, i
treballa com a
educador social
en l’àmbit de la
salut mental ■ FOTO: XAVIER CASABONA

“La meva música és blava,
vital i alhora intimista”

DISC · “‹Somnis› és un treball bastant personal, amb algunes cançons enèrgiques i d’altres de més intimistes, amb instants
i sentiments que tenen cadascun d’ells el seu ritme” OPTIMISME · “La música en català viu un bon moment, cada vegada
hi ha més locals que hi aposten i que cuiden els músics, i el públic hi va per posar-se dins de la música i participar del moment”
David Marín
BALAGUER

E

l músic balaguerí Joan
Blau presenta el 25 de
novembre vinent, a la sala Barts de Barcelona, el
seu primer disc en solitari,
Somnis: un treball eclèctic en
què ha volgut marcar una veu
pròpia.
Què són, aquests somnis?
És un treball bastant personal,
amb cançons més enèrgiques i
d’altres més intimistes, on hi
aboco instants i sensacions.
Són somnis en què elements
com la pluja i els sentiments hi
són molt presents.
La pluja és el fil conductor del
disc?
Es podria dir que sí. Són moments que s’evoquen i als quals
dono forma amb diferents tons i
estils, segons la cançó.
Parlem d’estils: l’han definit
com a cantautor pop. Hi està
d’acord?
Així ho va dir el productor. Po-

dria ser, no dic pas que no. També és veritat que quan toco amb
banda les cançons tenen més
cos, i quan és en solitari les mateixes peces agafen un to més
intimista. Cada cançó parteix
d’un moment concret i, per
tant, té una energia pròpia, diferent cadascuna d’elles.

la meva música d’alguna manera. I molts més.

Quina importància li dóna a la
lletra? És la primera parada a
l’hora de crear, o treballa primer amb una base musical i
després ja hi posa el text?
Depèn de la cançó. En algunes,
el que passa és que tens primer
la música, ets poses a tocar-la i
la lletra acaba sortint sola. En
general, les lletres tenen sempre un origen molt personal,
parlen de sentiments, pensaments, somnis.

Vostè ve del ‘punk’ i el ‘reagge’.
Sembla allunyat del món del
cantautor.
Doncs no té perquè ser-ho. Sí,
em vaig formar en grups com
ara Els Trapelles, que feien
punk des de les terres de Ponent, i després fent reagge amb
Tropical Jam, en aquells temps
de Balaguer ciutat tropical.
Amb aquest grup vam fer un
bon recorregut. Va ser en el moment que el vam acabar que
vaig prendre la decisió d’anar
en solitari, ara fa un any. L’única col·laboració que mantinc
ara mateix és amb Mery’n Sait,
que combina dansa i música i és
per una bona causa, a benefici
de l’associació Asdent.

Quins són els seus referents?
El que escoltes des de jove i el
que vas descobrint després et
va formant com a músic. No podria dir uns referents concrets.
Des de Pearl Jam fins a Calamaro, passant per Roger Mas o
Carmen Boza, formant part de

Cantautor en català. Un camí
difícil?
La música en català creix. I en
general a Catalunya ens trobem
ara en una bona èpica: el públic
i els locals l’estan cuidant molt.
No crec que ens trobem en un
mal moment, al contrari. Cada

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cop hi ha més locals que cuiden
la música i els músics, i el públic
va a escoltar, no només a fer un
beure i sentir algú de fons que
toca alguna cosa: sinó a escoltar, a posar-se dins la música i a
participar del moment.
Les perspectives, quines són?
No em poso metes, ni traves.
Tot surt com surt. Estic fent el
que m’agrada, i l’únic propòsit
és fer música i recuperar allò
que hi posem. Pas a pas. He tingut la sort de poder fer el disc
amb el productor Lluís Robisco,

❝

No em poso metes,
ni tampoc traves; el
propòsit és gaudir i
fer arribar la música
al màxim de gent

guitarrista al Palau de la Música
i molt fidel a la música i als músics amb què treballa. Ha estat
una bona experiència enregistrar a La Bucbonera Studios.
Les noves plataformes són el
camí per a la música independent?
Són el present, ja. També demana està molt actualitzat i fer
servir al màxim les xarxes socials, cosa que intento, perquè
ara mateix hi ha noves maneres
d’arribar al públic i cal explorarho, perquè al final del que es
tracta és de portar la música al
màxim de gent possible.
Per què va escollir el nom artístic de Joan Blau?
Vull separar bé la vida personal
de la musical. I blau em sembla
un adjectiu molt adient per a la
música que faig: un tipus de
llum amb vitalitat però íntima,
amb sentiments forts. Però, sobretot, perquè un dels interns
d’un centre d’autistes on treballava em va dir que jo era blau.
La meva llum era blava. També
ho deu ser la música. ■
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 1,4-5

O.J.D.: 24410

TARIFA: 4161 €

E.G.M.: 42000

ÁREA: 1125 CM² - 97%

SECCIÓN: PORTADA
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 1,4-5

O.J.D.: 24410

TARIFA: 4161 €

E.G.M.: 42000

ÁREA: 1125 CM² - 97%

SECCIÓN: PORTADA

con él». No es para menos, dice
Ramón, ya que se trata de una
finca con muchas posibilidades:
consta de cinco pisos y quince
habitaciones. «Si la okupación
hubiese prosperado se habría
llenado enseguida, temíamos un
efecto llamada y que aquello se
convirtiera en un albergue».
2 Noviembre, 2016
Ahora, el vecindario espera que

barrio, «su verdadera
intención era vivir allí
PAÍS: España
sin pagar el alquiler ni
los suministros
PÁGINAS: 34
eléctricos». El
vecindario,
dice 705 €
TARIFA:
Ramón, «sólo quiere
207 CM²
volver a ÁREA:
la normalidad
y vivir tranquilo».

lona, Alberto Fernández, quien cara a Colau», y recordó algunos
mostró sus dudas de que el ConFRECUENCIA: Diario
sistorio facilite la tarea y resuelva
la situación sin más polémica.
O.J.D.:
Fernández defendió el derribo EL PP RECUERDA QUE
para que el inmueble «noE.G.M.:
se con- 12000
LA RESIDENCIA DE
vierta en un espacio de los ‘okuLACATALUÑA
CALLE BENAVENT
- 20%
SECCIÓN:
pas’ y vuelva un segundo Can
LLEVA
18 AÑOS DE
Vies». En declaraciones a periodistas, el líder popular aseguró RETRASO

nos por todas las actuaciones que
ha llevado a cabo el gobierno de
Barcelona desde que comenzó su
mandato. Asimismo, pidió a la
alcaldesa que «se centre en los
problemas reales, como el de la
construcción de una residencia
en la calle Benavent», proyecto
que según el líder popular tiene
un retraso de más de 18 años.

efe

Cae la afluencia de visitantes a los
cementerios en el día de Todos los Santos
R. B. - Barcelona

La cifra de visitantes a los camposantos barceloneses ascendió a los 177.000

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Unas 85.000 personas acudieron
ayer, día de Todos los Santos, a los
nueve cementerios de Barcelona,
explicaron fuentes municipales.
Eso supone una afluencia menor
que el año pasado, cuando visitaron estos espacios 93.000 personas el 1 de noviembre –que cayó
en domingo–, aunque si se tiene
en cuenta la asistencia desde el
sábado 29 de octubre la cifra de

este año asciende hasta los
177.000 visitantes.
Esta cifra se refiere a los cementerios de Collserola, Montjuïc, Les
Corts, Sant Andreu, Poblenou,
Sant Gervasi, Sarrià, Horta i Sants,
que cerraron sus puertas a las
18.00 tras diez horas de apertura,
lo que supone una ampliación de
horario respecto a otros años.
Los camposantos barceloneses
han desarrollado a lo largo de estos días una programación de

rutas y actividades especiales, y
ayer incluso contaron con conciertos en los de Poblenou y Les
Corts.
Además, durante estos días se
ha celebrado un concurso de
«instagramers» en el que se invitaba a fotografiar el cementerio de
Poblenou para dar a conocer su
singularidar. Los podrán acudir al
concierto «Records amb banda
sonora», que se celebrará hoy en
el Palau de la Música.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 42

O.J.D.: 134016

42

TARIFA: 22000 €

E.G.M.: 815000

C U L T U R A

ÁREA: 569 CM² - 55%

SECCIÓN: CULTURA
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MÚSICA FRENTE A FRENTE

«YA SOMOS
MAYORES»
Michel Camilo y Tomatito publican nuevo disco,
‘Spain for ever’, y anuncian gira hasta julio
PABLO SANZ MADRID
Hay amores que sólo son en la distancia. O de cerca, pero de manera
muy esporádica. Los kilómetros se
convierten así en abono principal de
unas relaciones que acaban manejándose sólo en las esencias. Se conocen desde hace más de 30 años,
se admiran y se entienden, pero sólo se juntan cuando sienten que tie-

nen cosas que decir. El pianista dominicano Michel Camilo (Santo Domingo, 1954) y el guitarrista flamenco José Fernández Torres Tomatito
(Almería, 1958) vuelven a la carretera en torno a la tercera entrega de
su serie discográfica Spain, Spain
Forever, que llega ahora a las estanterías españolas.
Entre el segundo y este nuevo tra-

bajo han transcurrido 20 años, que
en su caso cabe afirmar que efectivamente no son nada. «Algunos de estos temas los veníamos tocando en
pruebas de sonido, temas como Oblivion de Piazzola, o Gnoissienne No.
1 de Satie, cuyas notas empezábamos a tocar como jugando durante
el ensayo y generaban un efecto inmediato en todo el mundo. ¡Hasta los
tramoyistas se paraban!», comenta
Camilo. «Nos encantan las armonías,
somos muy melódicos, desde nuestros inicios y este disco en un buen
resultado de ello».
Tomatito, que se descubriera al
mundo como acompañante de Camarón y hoy sea uno de los iconos
de la música popular española, se
suma a la respuesta: «Alguna vez
habíamos tocado la melodía de Cinema Paradiso, de Morricone, que
me encanta, por su lirismo, su melodía, y fue uno de los temas que preparé por encargo para el Festival de

madura, más natural, más verdadera. «Como dúo ya somos mayores”,
concluye el pianista.
Los diez remas que conforman el
lote discográfico, y a excepción de la
chispeante Armando’s
Michel
Rhumba de Chick CoCamilo y
rea, se liberan a través
Tomatito en
de melodías preciosisplena
tas, baladas hermosísigrabación.
mas a las que ellos se
EL MUNDO
han encargado de dar
ropaje y arreglos nuevos. Completan el viaje versiones de
Charlie Haden (Our spanish love
song), Django Reinhardt (Nuages) o
Luiz Bonfá (Orfeo Negro), siempre
con la sensibilidad latina de ambos y
esa querencia confesa por las meloCortometrajes de Almería. Creo que
días intimistas y preciosistas. «Mies el primer gran punto de partida
chel Camilo tiene una fuerza tocande este disco. El otro fue el trabajo
do que no es normal», comenta Toinicial que hice sobre el Agua e matito. «José canta literalmente
Vinho de Egberto Gismonti». En escuando toca la guitarra, habla a trate punto de la charla Camilo le inte- vés de ella», le responde el pianista.
rrumpe cariñosamente para destaEn la despedida, lanzamos al
car: «¡Además es una composición maestro dominicano la pregunta de
que nunca antes se había tocado al siempre: ¿para cuándo una vista con
piano! Todos estos temas y todas estu big band? «(Se ríe) Es un proyecto que cuesta mover, somos muchos,
tas sensaciones, con mucho fondo
pero acabamos de grabar nuevo macinematográfico, como cualquiera
puede deducir, son el estímulo del terial y suena divino, en breve participaré en una residencia en el Condisco, un trabajo con mucho romancert Hall de Viena y allí sacaré mi caticismo, pero también con mucha
dillac [así se refiere el pianista a su
materia orgánica».
La pareja se estrenará el próximo proyecto orquestal]. Mientras, a To18 de noviembre en el Palau de la matito le lanzamos un asunto más
Música de Barcelona. «Y luego una doloroso, la muerte de ese maestro
extensa gira que primero nos llevará del toque flamenco de nuestros días
por Europa, pero luego volveremos que fue Juan Habichuela. «Para mí
a España». El tiempo y la distancia, era como mi padre, mi casa era la
se insiste, refuerzan la emoción de suya y al revés. Era un hombre de
estos dos gigantes del flamenco y el una bondad y una generosidad fuejazz, una emoción realmente más ra de lo normal».
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TARIFA: 695 €
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ENTREVISTA ● Gomila y su banda presentarán ‘Folk Souvenir’ en el Teatre Mar i Terra de Palma el
próximo día 11, y el 13, en el Teatre de Manacor ● También viajarán a Eivissa y Formentera

La cantante mallorquina residente en Barcelona Joana Gomila posó a la puerta del Palau de la Música catalán.



Foto: C. DOMENEC

«La música popular es una gran
inspiración, las ‘tonades’ están vivas»
Joana Gomila llevará a California un disco inspirado en canciones mallorquinas
C.DOMENEC ❘ BARCELONA

Después de la exitosa participación de Joana Gomila en Medea, dirigida por Andrés Lima y
compartiendo escena con Aitana
Sánchez Gijón, la cantante acaba
de grabar el disco Folk Souveni,
donde demuestra que las canciones populares mallorquinas están
vivas y que son actuales y contemporáneas. La artista ha reunido al guitarrista Santi Careta, el
contrabajista Àlex Reviriego, Laia
Vallès en los teclados y sintetizadores, y al batería Arnau Obiols,
que trabajaron durante tres días
con archivos sonoros en un paisaje musical tradicional y, a la
vez, sofisticado. Los primeros
conciertos de presentación en
Mallorca serán este mes: el 11, en
el Teatre Mar i Terra de Palma, y
el 13, en el Teatre de Manacor.
Después viajarán a la Universidad de Berkeley, en California, y
a Eivissa y Formentera.
—¿Qué sentido tiene la relación entre ‘folk’ y ‘souvenir’?

—En el más estricto sentido
etimológico, son dos palabras

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

que significan pueblo, del alemán, ‘volk’, y recuerdo, del francés, ‘souvenir’. En el sentido
más literal, Folk Souvenir vendría
a ser ‘el recuerdo del pueblo’.
Está relacionado con la idea de
collage que tiene todo el proyecto: collage de palabras, sonidos,
voces, músicas, dibujos. En un
collage, cada elemento tiene una
entidad propia pero todos juntos
toman una nueva dimensión.
—¿Cuál es la intención de tomar como punto de partida la
música popular mallorquina?

—Es una fuente de inspiración muy bestia. Las tonades están vivas, tienen una fuerza inmensa. No hay que recuperarlas
porque están más vivas que nosotros. Son melodías que me invitan a escribir otras nuevas, me
generan una necesidad creativa.
Más que recuperarlas, con Folk
Souvenir las tocamos y cantamos
para recuperarnos, un poco, a
nosotros mismos.
—¿En qué consiste el espectáculo de Folk Souvenir?

—Todo empezó hace cuatro

años, cuando Joana Maria Serra,
de la Casa Museu Pare Ginard,
me propuso un concierto a partir
del cancionero popular de Mallorca. De repente, me surgieron
dudas sobre qué es la música
popular y qué sentido tiene que
yo suba a un escenario y cante
estas canciones. Yo no quería recuperar ningún repertorio. Necesitaba una reflexión profunda
desde la misma música. Descubrí el archivo de Alan Lomax,
que me alucinó. Empecé a pensar en un sentido global, conecté
con el archivo de Tramudança y
con unas grabaciones que yo había hecho a mi abuela. El resultado era un collage sonoro, como
una banda sonora de una película.
—¿Cómo fue la producción
del proyecto?

—En diciembre, hicimos un
stage con toda la banda, que son
de Catalunya, en Mallorca. Pensé que era imprescindible que
escucharan estas canciones donde yo lo había hecho, en una
fiesta, de un grupo de ball de bot,
de un glosador. Organicé una co-

mida en el estudio de Joan Miquel Artigues, en Mallorca, e invité al máximo de gente que pude: Miquela Lladó, Tramudança,
Xurí, Maribel, s’Agrupació Sa
Torre, Toni Riera…Cantamos,
glosamos, bailamos. Después hicimos un ensayo abierto con todos estos músicos. Fue maravilloso, intercambiamos opiniones
y reflexiones. Fueron tres días
intensos con Jaume Manresa
[productor] queríamos grabar en
directo, que todo fuera coherente.
—¿Qué papel tiene la memoria colectiva en el proyecto y
cuáles son las particularidades
de la memoria musical colectiva?

—Si nos quedáramos sin electricidad, sin internet y sin partituras, las canciones que sobrevivirían serían solo las que tenemos en la memoria. Quizás sea
eso la música popular. La memoria colectiva es imprescindible para el ser humano, el sentido de pertenencia. Necesitamos
sentirnos acompañados en nuestras particulares solitudes.

31 Octubre, 2016
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L’AGENDA
M/G

M/G

arribar a la seva fi el 1940, després de ser inclòs en la llista
negra, acusat de comunista.
124 min.
n Cinemes Texas
15.50 18.00 20.15
00.40
00.40
00.40

Un monstre em ve a veure

Animals en acció

12 A

EUA, ESPANYA. 2016. DIR.: J. A. BAYONA. INT.: S. WEAVER.

22.30
22.30

APTA

opical somiant a
esta, apareix a la
ésser que és pel
la confiança del
amb ell diversos
90 min.
12.00

13 A

grat la seva innodestructor quan
169 min.
12 A

LLEN.

a fa que el Conor
estudiava i hagi
at, on el clima és
misteriosa i cool
da a ser l’estrella
accedeix, el Cox en les vibrants
seu grup musioclip. 106 min.

Drama: Connor O’Malley és un nen de 13 anys que, a causa
de l’assetjament escolar que pateix a l’escola, a més de la greu
malaltia que té la seva mare, ha desenvolupat un món de fantasia al voltant de fades, follets i altres criatures meravelloses, que li
permet escapar de la seva rutina i superar les seves pors. A través
de la finestra de la seva habitació, el protagonista pot albirar un
arbre que s’ha mantingut en peu des de fa milers d’anys. Uns minuts després de la mitjanit, el Connor es desperta i es troba un
monstre a la finestra. Però no és el monstre que ell esperava, el
del malson que té gairebé totes les nits des que la seva mare va
començar el dur i inacabable tractament. No, aquest monstre és
una mica diferent, i vol el més perillós de tot: la veritat. 108 min.
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00 22.10
Aribau Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
c Balmes Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
Bosque Multicines
15.50 18.05 20.20 22.35
Cinesa Diagonal
15.50 18.10 20.25 22.40 01.00
Cinesa Diagonal Mar 15.45 19.20 22.10
00.00
Cinesa Diagonal Mar 17.00 20.20 22.40
00.25
Cinesa Diagonal Mar 18.00 21.40
01.00
Cinesa Heron City 3D 15.45 18.00 20.20 22.40 00.00
Cinesa Heron City 3D 17.00 19.20 21.40
01.00
Cinesa La Maquinista 15.45 18.00 20.20 22.40
Cinesa La Maquinista 17.00 19.20 21.40
Comèdia
16.40 19.20 22.00
Glòries Multicines
15.45 17.55 20.10 22.20
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.15 22.25
Palau Balaña Multicines 15.55 18.00 20.05 22.10
c Renoir Floridablanca
16.00 18.05 20.10 22.15
c Verdi Park HD
16.00 18.10 20.20 22.30
c Yelmo Cines Icaria
18.15 20.30 22.45

Verano en Brooklyn (Little Men)

APTA

EUA. 2016. DIR.: IRA SACHS. INT.: THEO TAPLITZ.

7A

ORDON-LEVITT.

erelsdocuments
SA, va obrir els
r, renunciant a la
pàtria.134 min.

Drama: Estiu a Brooklyn. Els pares del Jake acaben de mudar-se a
la casa del seu avi. Fa anys que la mare del Tony lloga la botiga de
sota. Els dos nois, de tretze anys, descobreixen que comparteixen
molts interessos: l’art, els videojocs, les noies. Molt aviat es converteixen en aliats, no només contra els nois del barri, sinó també contra la disputa pel lloguer que ha sorgit entre els seus pares.85 min.
c Balmes Multicines
18.10 20.10
c Boliche
16.00 18.00 20.15
Cinemes Girona
18.00 20.00
Comèdia
16.25 18.20 20.10
c Yelmo Cines Icaria
18.15 20.05 21.55
23.45

Viaje a Italia

7A

REGNE UNIT. 2015. DIR.: M. WINTERBOTTOM. INT.: S. COOGAN.

APTA

orit món poblat
xplica la història
nçó constant als
només són fe92 min.
22.10
22.00
22.20
20.10

Comèdia: La revista The Observer contracta el Rob i l’Steve per
fer una nova sèrie de crítiques de restaurants, aquest cop a Itàlia.
El Rob, cansat de les responsabilitats de ser pare d’un nen petit,
busca alguna aventura. L’Steve, per la seva banda, ha estat vivint
una vida d’abstinència i molta feina a Los Angeles, però ara que
està fent un descans, té prou temps per tornar a Europa i vol veure
els seus fills.
108 min.
c Cinemes Girona
16.00

Yo, Daniel Blake

12 A

DIVERSOS PAÏSOS. 2016. DIR.: KEN LOACH. INT.: DAVE JOHNS.

21.00
23.00

22.05
22.05
12 A

N.

mbo, autor de
rera del qual va

Drama: Víctima de problemes cardíacs, Daniel Blake, un fuster anglès de 59 anys, es veu obligat, per primera vegada a la vida, a recórrer a prestacions socials per sobreviure. No obstant això, tot i que
el metge li ha prohibit treballar, l’administració l’obliga a buscar una
feina si no desitja rebre una sanció. En una es les seves visites al centre assistencial, el Daniel es creua amb la Katie, una mare soltera de
dosnensques’havistobligadaaacceptarunallotjamenta450kmde
la seva ciutat per evitar que l’enviïn a una llar d’acollida. 100 min.
c Balmes Multicines
18.10 20.15 22.15
c Boliche
16.00 18.00 20.00 22.00
Bosque Multicines
18.10 20.20 22.30
Cinesa Diagonal Mar 15.50 18.10 20.30 22.45 01.00
Cinesa Heron City 3D 15.45 18.05 20.25 22.45 01.00
Comèdia
16.45 19.30 22.05
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c Renoir Floridablanca
16.00 18.25 20.30 22.45
c Verdi HD
16.00 18.10 20.20 22.30 12.00
c Yelmo Cines Icaria
18.20 20.35 22.40
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ANIMAL HEROES
GAL. MIQUEL ALZUETA
DILLUNS A DIVENDRES
DE 10 A 14 I 16 A 20 H

La galeria Miquel Alzueta acull
la nova exposició de l’artista
madrileny Edgar Plans. Animal
heroes es presenta com una
mostra d’obres de gran format
en les quals els protagonistes
són animals que realitzen accions humanes. Aquest tipus de
personatges són habituals a les
peces de Plans, però és la primera vegada que es converteixen
en els herois absoluts d’una de
les seves exposicions. Segons
paraules del mateix artista: “En
aquestes pintures vull criticar
les accions humanes que estan
destruint el planeta i la seva naturalesa. Els Animal heroes intenten lluitar contra això”. La
mostra serà a la galeria fins al
proper 25 de novembre.

Una crítica social a
la destrucció humana de
la Terra i el medi ambient

Barcelona ciutat

lona. Concert de funk, jazz, soul o
blues a càrrec dels Catfingers.

‘Pétalos de acero’, ‘Malsons de gat’
i ‘Kou el corb’. Xerrades sobre

Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradiel, 8 (22.30 h). 10 euros.

aquests llibres a càrrec de José A.
Bonilla, Igor Hutusov, Sergi Oset,
Patricia Muñiz i Lluís Rueda. Hi
col·labora l’editorial Hermenaute.
Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall. Sant Gervasi de Cassoles, 85 (19
hores).
Ramon Casas en femení: ‘chulas’,
muses i creadores. Dintre del cicle

Modernisme, conferència de Rafa
Burgos, historiador i periodista.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (19.30 hores).
Festa de Halloween. Concerts de

funk i swing amb Coconut Funky
Proyect i Till April. Cal entrar amb
màscara. Barra lliure i sopar, 35
euros.
XXIII Guitarras. Ricart, 23 (de 20.30 a
2.30 hores).
Tribut a Paco de Lucía. Recital de
guitarres del Barcelona Guitar Trio
& Dance. Interpreten obres d’Albéniz, Falla i Paco de Lucía.

Halloween. Els Nasty Mondays

celebren una festa de disfresses
amb Soren & Mad Max.
Sala Apolo. Nou de la Rambla, 111113 (23.45 hores). 15 euros.
CARDONA (Bages)
Projecte Alquímia: el secret del Líber
Salis. Visita teatralitzada a la Mun-

tanya de Sal per conèixer com es
va formar, la història, les formes
d’extracció i els tipus de sal. 11
euros.
Parc Cultural de la Muntanya de Sal.
Carretera de la Mina, s/n (10.45,
11.45 i 12.45 hores).
L’ESPLUGA DE FRANC. (Conca de B.)
Taller de prehistòria. Activitat per a

famílies.
Coves de l’Espluga. Avinguda Catalunya, s/n (de 12.30 a 14 hores). 4,7
euros.
PERATALLADA (Baix Empordà)
Bruixes, mamaraques, forques i
altres pors medievals. Visita guiada

Palau de la Música (21 hores). De 39
a 45 euros.

nocturna. 1h 45.

Festival Internacional de Jazz Barce-

Plaça del Castell, 2, Forallac (20 h). 6
euros. Informació: 607-894-536.

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

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 4140

TARIFA: 311 €

E.G.M.: 33000

ÁREA: 144 CM² - 15%

SECCIÓN: TELEVISION
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Josep M-~ I,lau~ad6

CR~)NIC& TELEVISIV&

Haesclatat la pau
A veure fins on arriba
~aquesta
pol6mica
~sobre el ¢~dubt6s~
doblatge dels dibuixos animats a TV3,perqu6 tal com
estan de pujats els ~tnimsdel partit
governanti dels seus comissaris televisius podemarribar al terreny penal i a la
deportaci6 a Mart, o m6senll~t, d’alguns
caps de la televisi6 catalana. Resulta que
en algun episodi dels LooneyTunes
em6sa TV3se silenci~t que¢~el rei
d’Espanyai Crist6fol Colomdiscuteixen
sobre la formade la terra~ (en la versi6
original en angl6s, hemde suposar),
per6 en l’emissi6 en el canal infamil se

~
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silenci~t el mot ¢~Espanya~,
que tampoc
sorti al final de l’episodi. Namralmem,
la
noticia s’ha dif6s recordantque la televisi6 catalana ha informat sobre els beneficis que la independ6nciasuposaria per
a l’esport catal&i quefins i tot a l’lnfo K
del canal Super3 s’ha demanatajoves
entre 12 i 16 anys la seva opini6 sobre el
proc6s cap a la independ6ncia. Ambtot
plegat es podr~t fer un magnificespecial
informatiu, per exempleuna edici6
especial de l’lnfotTne setmanal,afegima
aquests ingrediems alguns esmemsal
cas Pujol, al frau del Palaude la Mt’~sicai
a l’amenagaque suposa ¢~el catal~n~
Borrell per a la pau bipartidista.

Ara Diumenge
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LA DÈCADA

TRASBALSADA
Xavier
Theros

“A

Barcelona, els primers vint minuts i
quaranta segons del
segle XX, en realitat,
no van existir. Els
rellotges es van aturar durant aquesta
estona, ja que calia
adaptar-se a la nova hora oficial, d’acord amb el
mesurament precís del meridià de Greenwich”.
Així comença La ciutat trasbalsada (Albertí
Editor i Ajuntament de Barcelona), de Ròmul
Brotons, un dels cronistes més prolífics de la
ciutat, que aquesta vegada presenta un llibre
sobre els primers deu anys del segle passat a
casa nostra. Amb voluntat divulgativa i entenedora, aquesta obra ens acosta, amb l’ajut de plànols i fotografies, a una etapa convulsa i decisiva de la nostra història, que ja avançava molts
dels conflictes que s’anirien desenvolupant en
dècades posteriors.
Aquell 1 de gener del 1901 “s’alçà núvol i ventós, circumstància que feia incrementar la sensació de fred”. Barcelona s’estava transformant,
l’Eixample acollia idees arquitectòniques i urbanístiques que s’expandirien a la resta dels barris.
I des de 1897 les poblacions del pla barceloní s’hi
estaven integrant; la penúltima seria Horta, que
ho faria el 1904. La petita i ensopida capital catalana somiava convertir-se en una gran metròpoli, similar a les seves homòlogues europees i
nord-americanes. Aquesta ambició es va materialitzar en la Via Laietana, un carrer ample i
modern que travessava pel mig la ciutat antiga. I
en la conquesta de Collserola, que va fer
d’aquells turons el lloc de residència de les principals fortunes barcelonines. L’obertura de
l’avinguda del Tibidabo i l’arribada del tramvia a
Vallvidrera van ultrapassar un dels límits urbans
de la ciutat, que havia crescut a la vora de la mar.
El nou segle prometia grans millores de tota
mena. Són els anys de la revolució elèctrica –que
arriba a fàbriques i llars–, dels primers automòbils i dels autobusos, llavors anomenats autoòmnibus, la primera línia dels quals circulava entre
les places de Catalunya i de la Trilla. L’endemà
mateix de la seva inauguració un dels vehicles ja
va ser envestit per un tramvia. També va ser el
moment dels grans edificis emblemàtics, com
l’Hospital Clínic, el Palau de la Música Catalana i
la Casa Milà, més coneguda com la Pedrera, que
va ser objecte de moltes bromes i crítiques. En
aquells anys apareix una poderosa cultura de
masses, representada pel cinema. El Paral·lel
passa a ser el lloc d’esbarjo preferit per les classes
populars, que hi anaven atretes pel teatre i el
circ, i per músiques com el cuplet o el tango.
Les famílies benestants preferien el desaparegut hipòdrom de Can Tunis, on les distracci-
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A dalt, guàrdies civils desplegats el 1903 al Saló de Sant Joan.
A sota, manifestació feminista anticlerical el 1910.
Josep Brangulí_ANC / Frederic Ballel_AFB

ons incloïen des de l’enlairament de globus fins
a les demostracions hípiques. Va arribar també
la passió pels esports, com el ciclisme, el motociclisme, l’automobilisme, les regates, la natació, el tenis i el futbol. Un altre gran fenomen
d’aquella època va ser l’extensió de la premsa,
que va conèixer un gran èxit gràcies a la cobertura gràfica que van tenir notícies com els
enterraments del doctor Robert i de mossèn
Cinto Verdaguer. Explicaven les cròniques que
els fanals es van cobrir amb gases negres, i que
milers de persones van acompanyar el fèretre
del poeta.
Els grans canvis d’aquella primera dècada
del segle XX es van produir en l’àmbit polític,

que va veure la consolidació del catalanisme, el
feminisme i l’anarquisme. Van ser els anys de
les bombes i de l’anticlericalisme, que va tenir
la seva màxima expressió amb la crema dels
convents durant la Setmana Tràgica. També el
populisme lerrouxista i la violenta intervenció
dels militars, que el 1905 van destrossar la seu
de la revista Cu-cut!, van marcar el futur tarannà de la ciutat. Brotons ha abocat en aquest llibre els principals episodis d’uns anys imprescindibles, en què no podien faltar anuncis
publicitaris dels magatzems El Siglo, els automòbils Hispano-Suiza, la sastreria Pantaleoni
o el tractament contra l’obesitat amb “glóbulos
de tiroidina”. Ț
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Josep Quintanas Bosch

VIDES
PARALLELES

J

unqueras es declara
confessor de laments i queixes de
socialistes històrics:
el Comitè Federal del PSOE decideix abstenir-se a la investidura de Rajoy i li fan saber el seu
malestar. Ho publica a les xarxes. El més possible, doncs, és
que ningú li digués res ni ell escrigués el missatge, sinó algun
becari destinat a aquesta feina.
Un joc oportunista i força miserable. És certa, però, la desorientació, malestar i tristesa de
molts afiliats, històrics o no, que
li queden al socialisme. Potser
avui el PSC ja els ha animat,
però permetre per passiva que
governi el partit de la corrupció
espanyola, la dreta neoliberal
que fomenta la desigualtat i és
despietada amb els més vulnerables, la que ha perseguit Catalunya i el seu Estatut, no deixa
indiferent a qui és sensible.
No és de lamentar, doncs, el
capteniment dels socialistes: No
sembla, però, que el compateixin, quan els toca, els afiliats
d’ERC i de la CUP. El PSOE ha
permès el govern de la dreta espanyola, però a Catalunya ERC
sostingué primer, s’ajuntà després i governa ara amb el partit
de la dreta corrupta catalana, el
de Jordi Pujol, el del cas Palau
–si Correa digué que al PP hi havia molts Correas, pocs dubtes
hi ha que a CDC hi havia molts
Millets – i molts vestigis del 
que el suport donat per ERC a
CDC, per mantenir-la al govern,
ha ajudat a tapar-los, a silenciar-los. Mas es vantava de ser
més neoliberal que els de Madrid, d’anar-los per davant retallant... Els de CDC canvien de
nom, de principis i si cal d’ideologia per continuar arrapats al
poder. Sostinguts i aliats amb
ERC i amb el suport indispensable de la CUP (que votarà també
els pressupostos). Ho fan per
Catalunya, diuen satisfets. El
PSOE proclama que s’absté per
Espanya. Vides paral·leles, les
dels patriotes.
Pobres pàtries! Es fa servir
tant en va el seu nom com el de
Déu.
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ls que no sabem madurar
tenim el deure de felicitar els que sí que ho aconsegueixen. No saber madurar és com tenir una
hèrnia espiritual i evacuar la raó en
bonyigues irreflexives i no saber on
trepitjar segur. Vaja, que els immadurs ensopeguem amb el que és raonable i el possibilisme.
En definitiva, felicito els madurs
que voten el PP, els madurs que decideixen que el PSOE s’abstingui, els
madurs que són del PSOE i volen expulsar els diputats díscols que voten
no. Felicito els madurs que són del PP
i diuen que Susana Díaz és fantàstica. Felicito la maduresa de Díaz per
tallar-li el cap a Pedro Sánchez. Felicito per la seva maduresa Antonio
Hernando, del PSOE (home de l’equip

Al contraatac
Xavier Sardà

Abstenció
és abstenció

de Sánchez), que del no és no ha passat
a l’abstenció és abstenció en un temps
rècord. Maduració sobtada i forense.
Posats a felicitar, felicito per la
seva maduresa l’exgovernador del
Banc d’Espanya Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que va permetre
que Bankia sortís a borsa, malgrat
els informes negatius dels seus inspectors. Felicito la maduresa de José María Aznar, que va nomenar
Blesa com a màxim responsable de
Caja Madrid, amb l’aval inqüestionable d’haver sigut companys de
classe. Després, va ser el seu exvicepresident Rato el que va rematar la
feina.
Felicito per la seva maduresa
els fons voltor nord-americans que
han tret profit de l’enfonsament de
Bankia. Busquen gangues immobili-

àries entre les ruïnes, les compren a
preu de saldo i després les venen per
un dineral, amb la desesperació de
les famílies que ja no poden pagar
la nova hipoteca. Els seus assessors a
Espanya són els fills (sic) dels que van
provocar el desastre.

Maduresa
Felicito Narcís Serra per la maduresa demostrada en la gestió de la Caixa de Catalunya i per l’augment de
retribucions per als directius. Felicito per la seva maduresa els implicats en el cas Palau, els del 3% de Convergència i el diner opac en paradisos fiscals.
Hi ha una classe de maduresa
que impressiona perquè es cou a
foc lent. Els apòstols de l’austeritat

de Catalunya

elPeriódico

que ara creuen en les retallades tenen un passat interessant: l’expresident de la Comissió Europea Durao
Barroso (actualment a sou de Goldman Sachs) era maoista i va militar
al Partit dels Treballadors Portuguesos. L’exgovernador del Banc Central Europeu Jean Claude Trichet
era trotskista i va militar amb el
nom de Justix a Estudiants Socialistes Unificats. Angela Merkel (va néixer a l’Alemanya de l’Est) va ostentar la direcció d’Agitació i Propaganda de la Joventut Lliure Alemanya.
A Espanya tenim Celia Villalobos,
Jiménez Losantos, Piqué, Sánchez
Dragó i un llarg etcètera de conservadors exrojos-molt-rojos. Els felicito per la seva maduresa. Gràcies a
Reality News. Avui tindrem Govern
maduríssim. H
13580
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«El gos també és víctima
de la violència masclista»

ROBERT RAMOS

físiques, sinó també les psicològiques, que,
segons la llei de protecció dels animals de
Catalunya, es consideren maltractament.
Els animals tenen por, ansietat, tremolen davant la presència d’una figura masculina.
–Una vegada detectats la víctima i la seva
mascota, ¿quin és el següent pas?
–En casos d’alt risc, hem vist que les dones
no volen anar a una casa d’acollida perquè
no hi admeten mascotes. Existeix una victimització institucional: la dona demana ajuda i se li diu «el gos és el menys important».
Però sovint expliquen que l’animal es va interposar entre elles i el maltractador. La seva percepció és que el gos els ha salvat la vida. Un nen em va confessar que l’únic moment en què se sentia segur era quan el gos
anava al seu llit i dormia abraçat a ell.
–¿És llavors quan entren vostès?
–Busquem el recurs. VioPet va gestionar el
cas d’Ucanca González, la canària maltractada per un home que va fugir del judici. Li
van oferir un pis social, però no volia abandonar el seu gos. Es va instal·lar en una tenda de campanya a la platja, amb dos guàrdies civils escortant-la 24 hores. Van capturar l’agressor, però la pena era de sis mesos.
Vam articular un pla de seguretat i vam garantir una casa d’acollida per al gos.
–No sé si preguntar-li per més casos.
–El d’Ana Gómez, una dona que va morir
assassinada per un tret d’escopeta del seu
marit, caçador. L’agressor va ofegar el gos
de la família, davant dels menors, i va tornar al llit. Una associació de defensa de les
dones de Galícia ens va dir que volien portar el cas com a acusació particular. Vam
fer un peritatge de la perillositat de l’agressor i el jutge va acceptar el recurs.

La violència masclista es denuncia –mai
prou– als mitjans de comunicació. Però no
l’agressió contra els animals de companyia
de les víctimes d’aquesta violència (i n’hi ha
casos estremidors). La doctora Núria Querol
(Barcelona, 1974) no és només una competent metge de família de Gelida. També presideix el programa VioPet (info@viopet.org),
que vetlla per aquests animals.
–Primer: ¿què fa una metge d’humans preocupada pels animals?
–Des que tenia 4 o 5 anys no faig distinció
entre animals humans i no humans. Al créixer, vaig prendre una posició activa contra
qualsevol tipus de violència. Un dels meus
mentors, el doctor Frank Ascione, de la Universitat de Denver, va començar a descriu-
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re la instrumentalització dels animals en
la violència de parella. Quan faig l’anamnesi d’una pacient i tinc sospites de violència, sempre pregunto. I elles solen contestar
amb un «no» o amb un «¿com ho saps?».
–¿De quin tipus de violència parla?
–Per exemple, de l’agressió sexual a l’animal
davant de la dona i dels fills. És una manera
molt perversa de maltractament, perquè la
dona i els nens se’n senten còmplices.
–¡És espantós!
–Estudis dels EUA mostren que entre el 71
i el 86% de les dones que són víctimes de violència relaten casos de maltractament als
animals. Nosaltres hem afinat una mica més
i no només tenim en compte les agressions

Núria
Querol

Aquesta metge de
família presideix un
projecte que s’ocupa
dels animals víctimes
de la violència familiar.

PER

Núria
Navarro

–La crueltat no té límits.
–És fonamental saber la intenció. En un
context de violència de gènere es pot pretendre fer mal a la dona, o fer-li xantatge.
Casos diferents del d’algú que, metòdicament, va als refugis a recollir gossos per torturar-los a casa seva, o el d’un grup de brètols que cremen un gat, ho graven i ho pengen a les xarxes.
–Les xarxes agreugen les coses, ¿oi?
–En certa manera les faciliten. Aporten proves. Hi ha un tipus de fetitxisme sexual, el
crush, que consisteix a aixafar animals petits
amb el taló de la sabata i que es penja a internet. Ciberactivistes de la Xina, país poc amic
dels animals, en van detectar els responsables i van ser detinguts. H
gentecorriente@elperiodico.com

Diari d'Andorra

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 17

O.J.D.:

TARIFA: 487 €

E.G.M.:

ÁREA: 411 CM² - 49%

SECCIÓN: TURISMO CULTURAL

29 Octubre, 2016
RREPORTATGEAL’ORQUESTRA TRENCA LA SEQUERA DISCOGRÀFICA AMB ‘LA PETITA CASA DE MI MATEIX’, AMB EDUARD INIESTA

El so portuari de l’ONCA
Feia temps que l’ONCA no deixava empremta discogràfica. Des de la ‘Simfonia andorrana’, de Sergio Rendine, pels volts del 2009.

Ara, ‘La petita casa de mi mateix’, en què les
cordes acompanyen Eduard Iniesta, interrompen el llarg període de sequera.

A. DORAL
Andorra la Vella

l maig de l’any passat
l’Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra estrenava al Palau de la
Música Catalana La petita casa de
mi mateix, una producció encarregada al compositor Eduard Iniesta i
que acaba de convertir-se en disc.
Nou obres instrumentals en què les
cordes de la formació andorrana es
conjuguen amb els instruments de
doble corda d’Iniesta. El resultat,
una música de ressonàncies portuàries que es mou del fado al tango
i d’aquests a totes les músiques de la
Mediterrània. “És un disc de tardor,
per escoltar a la vora del foc”, el va
presentar Iniesta, compositor, intèrpret i productor que ha treballat al
costat de gent com Marina Rossell,
Maria del Mar Bonet o Marc Parrot,
i que és una referència en els instruments de doble corda mediterranis.
Un disc d’escolta lenta, va prosseguir, que no sembla fàcil demanar al
públic d’avui, “quan ho volem tot
immediat, al moment”, i tot i així
“encara confiem que hi haurà qui
s’assegui per escoltar-lo”.
El disc arriba per a la formació
nacional en una línia iniciada amb
una gravació de Les quatre estacions, de Vivaldi (Discmedi), i d’altres enregistrats amb compositors
catalans (Rodrigo i Turina), l’esmentada simfonia de Rendine o
acompanyant Carme Canela en una
gravació dedicada a la música brasilera. “Últimament estem orientats a

E

XAVIER PUJOL

Està recorregut
pel fado, el
tango i el so
dels Beatles
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tenir presència a YouTube, a les xarxes, però indubtablement tenim la
voluntat i la intenció” de tornar a
gravar, va assegurar el director artístic de l’orquestra, Gerard Claret.
Una altra cosa és que “s’ha de
buscar el moment” i l’oportunitat,
allò que val la pena enregistrar i evitar repetir “allò que ja ha estat gravat
quaranta cops per totes les orquestres del món”, perquè aleshores
“potser el disc no té el recorregut

que correspon a l’esforç” esmerçat.
A La petita casa de mi mateix, les
catorze cordes de l’ONCA en formació de cambra es fusionen amb les
percussions i el contrabaix. “Hem
obtingut una simbiosi, una sinergia,
entre les seves cordes clàssiques i
les meves, mediterrànies, que entronca perfectament amb el món de
Joan Vinyoli”, va destacar Iniesta. De
Vinyoli és el vers que dóna títol a
l’àlbum i d’ell, poeta de capçalera

del compositor, l’esperit insuflat a
les composicions, “tot i que no és
un àlbum sobre Vinyoli”, va puntualitzar.
Els temes estan recorreguts per
les influències de la música portuària, “des del fado que va néixer al
port de Lisboa fins a les músiques
del port del Pireu, el tango o fins i
tot la que van crear els Beatles a Liverpool, on també van beure del
folk, del jazz i del blues”.
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A pesar de su juventud, el pianista Luis Grané es un reconocido especialista en la obra de Isaac Albéniz. JOSEP MOLINA

Talento emergente a las teclas
● El joven pero ya aclamado pianista catalán Luis Grané toca
hoy en el Auditorio ● En atriles, Mompou, Albéniz y Granados
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Hora: 20.30.
Entradas: 10 euros, socios de Eutherpe, 5.
DL | LEÓN
■ El virtuoso que hoy protagoni-

za un nuevo concierto en el Auditorio Ciudad de León cumple
a la perfección con los requisitos que dan nombre al ciclo: joven, maestro e internacional.
Es ya la décima edición de este programa avalado por la Fundación Pianística Eutherpe y el
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protagonista viene avalado por
la crítica como «un pianista en
camino ejemplar»: Luis Grané,
uno de los nombres más buscados entre las promesas del panorama pianístico actual.
Grané interpretará obras de F.
Mompou (Paisatges: 1-La font
i la campana: 2-El Llac. 3-Carros de Galicia); Albéniz (Iberia,
primer cuaderno: Evocación, El
Puerto, Corpus Christi en Sevilla), E. Granados (Suite ‘Goyescas’; Los requiebros, Quejas, o La

maja y el ruiseñor, El amor y la
muerte y El pelele).
Los organizadores del evento
destacaron que, desde su debut
en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, Luis Grané
ha sido invitado a formar parte de festivales de gran reconocimiento internacional, como
el Festival Pau Casals del Vendrell (donde rindió homenaje
al compositor Isaac Albéniz) o
el Festival Internacional de piano de Santander (donde estre-

nó una obra para dos pianos de
Sofía Gubaydulina, tocó con la
orquesta de dicho festival como
solista dirigido por Péter Csaba
y actuó en dúo con Iván Monighetti, además de ofrecer varios
recitales). Además, interpretó la
monumental Iberia íntegra en el
Festival Internacional de Música Isaac Albéniz en Camprodón
—y en ese marco fue distinguido
con la décima Medalla Albéniz,
convirtiéndose así en el pianista más joven en recibir el galardón—, e incluso fue invitado como artista estrella en el Golden
Key Festival de Nueva York, tocando en el Weill Recital Hall
del Carnegie Hall.

28 Octubre, 2016
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HANBRE
DEJAZZ
Enel Voll-Damm
Festival Intemacionalde
Iazz de Barcelona
hayreclamosindiscutibles
y exquisitecesescondidas.Aquftienes algunas
recomendaciones
para’jazzear’ a conciencia

L
a oferta es generosa,asi que la improvisaciOnmejot dej~rsela a los jazzmen
yjazzwomen,que de eso van sobrados.
Aquftienes algunos imperdibles de la
48a edici6n delVoll-Damm
Festival de
lazz de Barcelona.
BILLFRISELL,
b’MA
~UITARP,
A DEONE
Elguitarristaiconoclastano se cansade
metamorfosearsu propuesta, sin caer
en la tentaciOndel virtuosismoefectista. Presentar~ Whenyou wish upon a
star, una estimulante inmersi6nen la
magiadel cine y la televisi6n a tray,s
de las bandas sonoras de Matar a un
ruiseflor, Psicosis, EI Padr~no,
I~nocho,
Bonanza... Le acompafiar~la exquisita
vozde Petra Haden,hija del afioradoartifice de Ia LiberationMusicOrchestra,
Charlie Haden.Viernes, 28 de octubre.
Barts. 21 h. Desde20 £.

bandassonoms,
Lesdemoisellesde Roche[oft, quele vah6unode sust~esOscar(offo
1o logr6conYentl).Legrand
rue
uno de los primemsmasicos eumpeos
que trabaj6 con megaestrellascored
hn Coltrane,MilesDavis,Bill Evans,Ella
Fitzgerald y FrankSinatra. Viernes, 11
de noviembre. Palau de la Masica. 21
h. Desde15 £.
ROBERTO
FONSECA,
CUBA
Ds~ REV~S
Tras su visita del arid pasado,el joven
pianis~a cubanoregresa con un conmovedor disco titulado ABUC(Cuba
al revds). Un homenajeal imprescindible
legado de su pals, una autdntica descarga de jazz afrocubanoaderezadacon
sentidas notas biogr~*cas.Dormngo,
20
de noviembre. Conservatondel Liceu.
1930h. 30 £,
EL’ENF~FF
T’EI~IBU~’
ROBERT
GL~SPER
E1ideOlogode las ~usionesenn’ejaza,
R&B y hip-hopha sido la so~p[esadel
arid conel disco Everything’s
beautiful,
en el que el pianista juega a imagmarse qu~ tipo de mOsicahada hoy en dfa
el mitico MilesDavis.Mattes,22 de
viembre.Barts. 20.30 h. Desde27 ~:.

ELGBAN
MICHEL
L~GI~ID,
POR
1~ VEZ LAACTIVISTA
BARBARA
HENDB/CKS
Seguimoscon el cine, pero ahora de la
La soprano se vuelca con el blues, el
manodeestaoscarizadaleyenda.Elvegospel y los espirituales negmspara
terano
mdsi¢o
de84afros
porfinde- recordar la lucha de los esdavosporla
butaenBarcelona.
coincidiendo
conel libertafl, el final de la segregaciOn
ra50~ ardversario
deunadesusc~lebrescial y elmovimientopotlosderechos
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LA
MUE,
TRA
TAMBIEN
OFREDE
, UDULENTA
FU
IDNE
MO
IDDENOI
ATRONOMIDA

civiles. No es una aproxn’naci6n desde
la distancia: Hendricks, clue se gradud
en la Universidad de Nebraska en Matemaiticas y Oufmica, presenci6 cdmo
la Guardia
Nacional
detuvo
a nueveestudiantes
afroamencanos
para impedirles
asistir
a lasdases
delLittle
Rock
Central
HighSchoolde Arkansas
mientrases[osescuchaban
todoBpode insukosy amenazas
de linchamiento.
La
cantante-activista
ofrecerai una doble actuaci0n Viemes, 9 de diciembre
Monvfnic. 20.30 h. 180 £. Domingo,I1
de diciembre. Teatre-Auditori SamCugat, 19 h. 42 [.
POTENTE Y ENIGM~TICA ALA_NI

La excorista de Andrea Bocelli, Blur y
DamonAlbarn publicci en el 2015 cuatro ep~Js asociados con las estaciones
del afio, un procesoque deriv6 en el ~.lbumYou & I. La cantautora londinense,
todo un animal esc4nico, es la protagonista de una propuesta de maridaje
mfisico-enogastmnhmico pensadapor
el chefAlbert Ventura(Coure)a patti[
sus canciones. Comoape[itivo, puedes
escuchar en la web de On Barcelona el
acfistico que grab6 del rema To the river ]ueves, 1 de diciembre. The Wittmore. 21 h.90 f.--

VEA EL ACOSTICODE LA
CANTAh~rE ALA.NIEN LAWEB
DE ’ON BARCELONA’
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BTV-Notícies vespre
1-11-2016
La secció de cultura obre amb la notícia del Concert de Halloween (Orgue al Palau),
de Juan de la Rubia improvisant en directe al banda sonora del film mut Faust de
Murnau durant la seva projecció; amb declaracions de l’intèrpret. Minuts 17:56 a 19:05
Enllaç:
http://www.btv.cat/alacarta/informatius/47325/

TV3-Telenotícies Vespre
1-11-2016
Notícia del Concert de Halloween (Orgue al Palau), de Juan de la Rubia
improvisant en directe al banda sonora del film mut Faust de Murnau durant la seva
projecció. Minuts 13:18 a 13:54
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-vespre01112016/video/5628984/#

