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EL 080 BARCELONA FASHION OBRE LES SEVES PORTES

Catalunya, un referent de la
moda a escala internacional
b La cita reuneix els millors amb l’objectiu

d’identificar i potenciar el talent emergent

b El certamen acull a la passarel·la durant cinc dies

les desfilades de 31 dissenyadors i marques

Anna Carrió II MONOGRÀFICS

EL FÒRUM

L

a Casa Llotja de Mar de Barcelona acull des d’avui fins
divendres la 17a edició del
080 Barcelona Fashion, una
cita de referència per als professionals
i aficionats de la moda impulsat per la
Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya (CCAM). Durant cinc dies,
la passarel·la 080 acollirà les desfilades
d’un total de 31 dissenyadors i marques
que mostraran les seves col·leccions
per a la temporada tardor-hivern 20162017.
Amb 16 edicions a l’esquena, aquest
certamen és una cita imprescindible al
calendari internacional del món de la
moda, i s’ha consolidat com una plataforma de caràcter obert, plural i multidisciplinari amb un sol objectiu: convertir
Catalunya i Barcelona en un referent de
la generació i la projecció del disseny en
el sector de la moda.
Entre les novetats d’aquesta edició,
Miquel Rodríguez, director del 080 destaca la presència del reconegut dissenyador de sabates Manolo Blahnik, que
aterra a Barcelona per presentar en exclusiva per a Espanya el seu últim llibre
i per protagonitzar una classe magistral dirigida a tots els alumnes de Tèxtil
Moda que assisteixin a l’esdeveniment.
L’Open Area del 080 presentarà
l’exposició Pedro Rodríguez: Costura
a l’armari, una mostra inèdita dels dissenys d’un dels mestres de l’alta costura i que és una altra de les novetats
d’aquesta edició.
El 080 Barcelona Fashion obre les seves portes a dissenyadors emergents
que desfilaran per primera vegada en
aquest escenari, com Xavi Grados o
Pau Esteve, i marques que participen
per primera vegada en el certamen,
com Lyle & Scott.
Miquel Rodríguez també ressalta el
Fashion Market d’aquesta convocatòria,
que reunirà botigues efímeres de moda,
joieria, complements i bijuteria i que estarà obert al públic general.
“És la primera edició en què el Premio Nacional al Diseño Emergente té
el patrocini de Desigual, que és una
aposta de la marca pel 080”, afirma
el director de la cita. En aquesta edició
també s’entregarà el Premi a la Millor
Col·lecció. Els dos guardons permeten
que els guanyadors tinguin la possibilitat
de participar en la convocatòria d’estiu.
ELS ESPAIS. La passarel·la de la
17a edició del 080 Barcelona Fashion
s’instal·larà a la Llotja de Mar. Durant
més de sis segles, aquest emplaçament
ha sigut testimoni del desenvolupament
del comerç, l’art i l’arquitectura catalana
i actualment acull la seu corporativa de

BCN Fashion
Summit

Passarel·la. Una model desfila amb un vestit de Celia
Vela a l’anterior edició del 080 Barcelona Fashion.

la Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Barcelona. A les plantes
superiors hi ha la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, que
conserva un museu d’obres d’art dels
segles XVIII i XIX.
TALENT. Un dels objectius d’aquesta
cita de referència internacional és identificar el talent emergent en el sector de
la moda i potenciar-lo. En aquesta línia,
el premi al millor disseny emergent serà
de 15.000 euros, un gest que reconeix
els nous dissenyadors i els recolza empresarialment, per assegurar la implementació d’unes bones pràctiques i assegurar l’èxit i el creixement d’aquestes
marques. Un jurat professional format
per dissenyadors de reconegut prestigi
internacional, representants de showrooms o botigues de moda de prestigi

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

APUNTS

bCreativitat, vàlua

i visió comercial,
aspectes que més
valoren els jutges

bEls premiats
podran presentar les
seves propostes en
la pròxima edició

o representants de la premsa del sector escollirà el guanyador. Carlotaoms,
Xavi Grados, Edgar Carrascal, Pau Esteve i Pablo Erroz són les firmes que
opten a aquest guardó, que a més a
més els permetrà presentar la seva següent col·lecció en la pròxima edició de
l’esdeveniment.
Amb el premi a la millor col·lecció,
els organitzadors pretenen recolzar els
dissenyadors per valorar la seva creativitat, el seu talent i la visió comercial
de la marca. Tots els dissenyadors i
marques de moda que desfilin en
aquesta edició de la passarel·la, que
tinguin un establiment operatiu a Espanya, i amb una facturació superior
als 50.000 euros i inferior als 2 milions
o bé 4 col·leccions comercialitzades,
podran optar al premi. Així, Krizia Robustella, Menchén Tomàs, Justicia

dCom cada any durant les edicions d’hivern del 080 Barcelona
Fashion, la setmana de la moda
acull la celebració del Barcelona Fashion Summit. Després de
tres edicions i gairebé 500 inscripcions en l’anterior edició,
aquest esdeveniment s’ha convertit en un punt de referència
per als professionals del negoci de la moda en l’àmbit espanyol. Aquest fòrum, que reuneix
els principals executius del sector mitjançant un programa de
ponències i taules rodones amb
la participació de ponents de primer nivell, està organitzat per
Modaes.es.
Keys for growth: com, quan i on
créixer és el ﬁl argumental de la
quarta edició, que se celebrarà el
4 de febrer al Palau de la Música
de Barcelona. El programa abordarà les estratègies per créixer en
la indústria de la moda analitzant
quin és el millor moment per a la
injecció de capital, com fer el salt
d’una pime a una gran empresa,
quines són les claus per créixer,
com enfocar el món digital en el
negoci de la moda, i l’estratègia
de producte davant l’expansió internacional.
Inditex, Mango, Grupo Corteﬁel,
Primark, Liwe Española, Mayoral,
El Ganso, Mustang o Scalpers
participaran en l’esdeveniment.

Ruano, Oscarleon, Txell Miras, Lebor
Gabala, Miriam Ponsa i Celia Vela aspiren al guardó.
DISSENYADORS. La pols acumulada és el punt de partida de Pau Esteve per desenvolupar la col·lecció Dust.
Aquest professional, que ha construït
la seva marca a Berlín, participa en
aquesta edició amb una proposta esportiva i cosmopolita. Pel seu costat,
Xavi Grados, nascut a Igualada, treballa
el punt i la pell i crea peces amb denominació d’origen. La seva col·lecció
Hàlit està inspirada en les situacions
límit que viu l’ésser humà a través de
textures, gruixos i volums.
Aquestes dues propostes s’uneixen
a les col·leccions per a la tardor-hivern
de la temporada que ve que es podran
veure a la passarel·la.M
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L’agenda
BARCELONA
EXPOSICIÓ

Art Brut. Fins al 26 de febrer, la Fundació Setba
(Plaça Reial, 10), amb la
Fundació Carmen & Lluís
Bassat, Alterarte i la Fundació Sant Pere Claver,
ofereix aquesta mostra
amb obres d’art brut que
retraten l’inconscient de
les persones amb problemes de salut mental que
no tenen formació en belles arts i que, per tant, es
desvinculen dels límits racionals estètics.

BARCELONA
20.30 CONCERT

Reflexió sobre la novel·la negra

Cicle de cinema i arquitectura

BARCELONA
16.30 / 17.45 / 19.15 LITERATURA

BARCELONA
20.00 CINEMA

Continua la trobada de novel·la negra amb taules
rodones a l’Auditori del Conservatori del Liceu.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El Centre Cívic Sagrada Família projecta El hombre
de al lado, de Mariano Cohn.

Benjamin Alard. Després de la desaparició deGustav Leonhardt, el clavecinista Benjamin Alard
se n’ha erigit en un important successor. Deixeble
del mestre, amb unes habilitats extraordinàries,
un enorme talent i una
tècnica depurada, ha estat convidat pel Palau de
la Música per oferir un cicle sencer de la integral
de música per a teclat sol
de Bach.

—————————————————————————————————
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‘El Concierto de
Aranjuez’ obre
la temporada
de l’Auditori
a L’OBC presentarà,

el 5 de febrer, una
versió en gran format
de l’obra de Rodrigo
Josep Cartanyà/Infocamp
VILA-SECA

La temporada de concerts
de primavera de l’Auditori
Josep Carreras de Vila-seca presenta una programació amb propostes de
jazz i altres músiques, música de cambra i solistes,

ORFEO CATALA

concerts corals, orquestrals i de gran format. El
president de la Fundació
Auditori Josep Carreras,
Josep M. Pujals, va destacar, com a principal novetat, la incorporació dels
concerts familiars. La
temporada arrencarà el 5
de febrer, amb l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya
(OBC), que interpretarà
El Concierto de Aranjuez.
La reconeguda orquestra
formada per 75 músics delectarà el públic amb la cè-

L’OBC actuarà a l’Auditori Josep Carreras ■ INFOCAMP

lebre obra de Rodrigo i la
completarà amb la Tercera simfonia de Beethoven
“L’Heroica”. El director
general de l’Auditori de
Barcelona, Joaquim Garrigosa, va explicar que el
concert també servirà per

commemorar els 100 anys
de la mort del compositor
lleidatà Enric Granados,
amb la interpretació de
Goyescas. En l’apartat
dels concerts de jazz i altres músiques, destaca la
tornada als escenaris del

Kitflus Quartet, el 4 de
març, una formació encapçalada pel pianista de
Pegasus que acompanya
Serrat, Josep Mas, Kitflus,
que presentarà el Còctel
Vivencial. També serà rellevant la residència que
l’Alart Quartet farà a Vilaseca, que interpretarà un
concert el proper 6 de
maig. El Cor Sant Esteve
actuarà el 22 d’abril i retrà
homenatge als 400 anys
de la mort de Shakespeare, amb un espectacle basat en textos de l’escriptor
i amb la col·laboració de
l’actor Fermí Fernández.
Finalment, el 3 de juny
l’Orquestra Auditori Josep
Carreras (OAJC) interpretarà Vaughan, Britten,
Brahms i Schubert, juntament amb el Cor Simfònic
Femení de Catalunya, que
aplega un centenar de
veus dels cors de noies de
l’Orfeó Català, el Cor de
l’AJIC, el Cor Aglepta i el
Cor Femení Voxalba. ■

amb una original caixa negra i
etiqueta il·lustrada del pintor
tarragoní Jaume Queralt, que
s’exposarà properament al
Museu del Vermut. D’aquesta
ampolla, n’hi haurà 3.000 unitats, que es vendran, a partir
del 15 de febrer, a 12,95 euros.
■ E.C. / REUSDIGITAL

Nous concerts
familiars a la
programació
—————————————————————————————————

La Camerata XXI estrenarà,
el 21 de febrer, aquest cicle
amb l’espectacle Veniu, a Venècia s’hi fan concerts, amb
una secció de cordes que interpretaran música veneciana acompanyada de les narracions de David Puerta. Els
concerts familiars es completaran, el 17 d’abril, amb Tubs
del món, a càrrec de la formació Bufa & Sons, liderada per
Xavi Lozano, expert a “fer sonar una varietat inversemblant d’instruments de qualsevol manera o de qualsevol
material”, com va descriure el
programador de l’Auditori,
Pep Solórzano. Els concerts
es programaran els diumenges, a dos quarts de dotze del
matí, fora d’abonament, i van
adreçats als escolars de Vilaseca.
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Carlos SALA- Barcelona

Cuando una composición musical está sujeta a un contexto determinado que la significa, es
decir, no es en sí misma, tiene
sentido menospreciarla, al menos
un poco. Sin embargo, cuando
una composición musical está
sujeta a un contexto determinado
que la significa, escucharla te remite a ese contexto y la convierte
en más poderosa. Por eso, cuando
una composición musical está
sujeta a un contexto determinado,
es decir, como cualquier composición musical, ya que la música
no se compone in media res, lo
que importa es siempre la potencia de a lo que te remite, el impacto que consigue.
Las bandas sonoras son cada
vez más populares, y más requeridas en los grandes auditorios, y
eso no es malo, ni extraño, eso es
lo normal, porque a la gente le
gusta el cine y le encanta la música de cine, que contiene en unas
pocas notas la emoción completa,
totalmente concentrada, de vivr
la experiencia de las grandes historias. Desde hace unos años,
tanto el Palau de la Música como
el Auditori se han dado cuenta y
en sus programaciones no lo olvidan.Y el Liceo reientemente igual,
porque sólo los necios y los locos
dan la espalda a las evidencias.
El último ejemplo será el próximo fin de semana, cuando la Orquestra Sinfónica delVallès (OSV),
junto con el Orfeó Català, presenten el programa «La guerra de les
galaxies i els grans cors del cinema». Composiciones de John
Williams, de «Star Wars» a ««El
imperio del sol»; de Ennio Morricone, «La misión»; Jerry Goldsmith, «La profecía»; Patrick Doyle,
«Enrique V» y Fernando Velázquez, «El orfanato», donde el coro
tiene gran protagonismo y donde
la piel de gallina está asegurada.
La cita será el 5 de febrero en el
Centre Cultural de Terrassa y el 6
en el Palau de la Música.

La Orquestra Sinfónica del Vallès (OSV) volverá al Palau para presentar «La guerra de las galaxias» y grandes coros de película

¿Por qué amamos
las bandas sonoras?
La OSV presenta con el Orfeó Català un programa de grandes
coros de películas y demuestra el aumento de este tipo de oferta
La OSV, en su búsqueda de ampliar públicos y forzar la simbiosis
con otros géneros artísticos, han
ayudado a conseguir este nuevo
grado de admiración y respeto por
las bandas sonoras, tanto para el
melómano clásico, que ya no lo ve
como un arte de segunda, como
para los que entran por primera
vez en un auditorio gracias a su
relación con el cine. Ejemplos de

JOHN WILLIAMS Y
«LA GUERRA DE LAS
GALAXIAS» ES LA
BANDA SONORA MÁS
REPETIDA

los últimos años son «West side
story» o «Psycho Live!». Además,
el Palau acogió con tremendo
éxito en diciembre a la Orquestra
Càmara Musicae, dirigida por
Salvador Brotons, en «La música
contrataca».
El Auditori también apoya esta
moderna tendencia. Han acogido
en varias ocasiones a la Film Symphony Orquestra y han hecho

pases de «Gladiator» o «Piratas del
Caribe» con la música en directo.
Además, emocionante fue el programa de la OBC dedicado a las
películas de Tim Burton con música de Danny Elfman.
El Liceu, por tanto, no podía dar
la espalda a este género, aunque
desde un punto de vista diferente.
El 22 de marzo acogerán «En torno
a Wagner y el cine», que relacionará las grandes partituras wagnerianas con bandas sonoras que
evidentemente han bebido de sus
fuentes, de John Williams con
«Star Wars» y «En busca del arca
perdida» a Howard Shore y su
apabullante trabajo en «El señor
de los anillos».
DÓNDE: Palau de la Música.
CUÁNDO: El 6 de febrero, a las
19.00 horas.
● CUÁNTO: 22 a 73 euros.
●
●

Archivo

Gregory Kunde se viste del Othello de Rossini
en la versión sinfónica de la ópera en el Liceo
C. S. - Barcelona

Es más fácil que un actor interprete tanto al «Frankenstein» de
Kenneth Branagh como al «El jovencito Frankenstein», de Mel
Brooks, a que un mismo tenor
interprete los dos «Othello» de
Verdi y Rossini. Por eso, son contados los casos de cantantes que
se hayan atrevido con los dos roles.

El tenor norteamericano Gregory
Kunde es uno de ellos. Si este verano ya pudimos verlo en Peralada
como el «Othello» de Verdi, esta
semana podremos comprobar
que también excede en el «Othello» de Giacomo Rossini. En esta
ocasión, el Gran Teatro del Liceo
lo acogerá sólo en versión sinfónica, y perderemos su riqueza actoral, pero tiene el atractivo extra

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

que todavía ahora se están realizando en el LIceo las últimas
funciones del «Othello» verdiano.
Kunde, que conoce a la perfección los dos roles, lo tiene claro.
«Hay pocos tenores que hayan
hecho estos dos papeles, porque
la ópera de Rossini no se ha cantado mucho en el siglo XX. Hubo
un italiano que lo hizo, pero no en
la misma temporada y yo los he

cantado incluso en un mismo
mes», dice. A su juicio, «hay muchas diferencias en la vocalidad de
ambos. El de Rossini es un estilo
bel canto, que te exige mantener
una línea de canto buena, y es
además un papel bastante dramático, mientras que el de Verdi la
orquestación está más presente,
con un interacción constante con
los otros cantantes».
DÓNDE: Gran Teatro del Liceo.
Ramblas, 51-59.
● CUÁNDO: El 3 y el 6 de
febrero.
●

El tenor norteamericano Gregory
Kunde
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IDEES

El músic francès Benjamin
Alard, deixeble de Gustav
Leonhardt, torna al Palau
de la Música en la quarta temporada del projecte dedicat a la
integral de la música per a
clavecí sol de Bach. Per això,
ofereix dos concerts
consecutius al Petit Palau.
20.30 h. 15 euros.

Benjamin Alard

Últims quatre dies que el Gran
Teatre del Liceu acull, després
de la seva estrena el 21 de
gener passat, l’òpera Otello de
Giuseppe Verdi. Acompanyada
d’una escenografia ambientada
en un camp de refugiats, la peça
narra una història símbol de la
gelosia i la manipulació. 20 h.
De 12 a 265 euros.

n

L
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Acció:
per
i
on el R

‘Otello’

c

2 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

ndres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

G

19.00 20.00 21.45

e

16. DIR.: S. SARIF. INT.: C. DANCE I A. TRAUE.

12 A

cou. La comunista Katya és una espia del govern americà
ntística de la Guerra Freda. Quan li assignen la seva missió
guir informació secreta de la jove promesa del govern rus,
spera és enamorar-se d’ell. Intentar conciliar la seva passió
uig al comunisme la portarà a fer el major dels sacrificis, un
cobrirà trenta anys més tard.
93 min.
16.00 18.00 20.00 22.00

A. HAIGH. INT.: C. RAMPLING I T. COURTENAY.

APTA

setmana perquè Kate i Geoff Mercer celebrin el 45 aniversari
pensat donar una festa i els preparatius van d’allò més bé.
carta en què se li comunica que ha estat descobert el cos del
at i intacte en una glacera dels Alps suïssos. Cinc dies dese la festa, és possible que ja no quedi res a celebrar.93 min.
18.10
18.00

ES. INT.: T. L. JONES I H. SWANK.

16 A

Oest americà. Mary Bee Cuddy porta una vida solitària en una
Mitjàquanl’Esglésialatriaperportardetornadaalmóncivilitrdut la raó. Per fer-ho, deisposa de l’ajuda del Briggs, un delinca amb la condició que l’acompanyi en el trajecte. 122 min.
22.00

CAL PLISSON.

12 A

stòria real i extraordinària de quatre joves, l’Albert, la Nidhi, el
ronten a una prova que pot canviar i millorar les seves vides
acosta i els quatre herois, de països tan diferents com Cuba, la
, fa mesos i fins i tot anys que es preparen per afrontar aquest
tant d’esforç, saben que arriba el moment de fer realitat el
s pot marcar el seu destí, sinó també el de les seves famílies.
és que mai se centren en un sol objectiu: l’èxit. 86 min.
16.10 18.10 20.10 22.10
16.00 18.00 20.00
16.20 20.20
18.20 22.20
16.05 18.20 20.10 22.15
16.30
16.00 18.25
12.00
18.00

M

G

M

cau en un riu i és arrossegat a centenars de quilòmetres de la seva llar, es veu obligat a enfrontar les seves pors per primera vegada a la vida, desafiant la naturalesa
rigorosa i salvatge en un llarg i difícil viatge de retorn a casa. Durant aquest camí,
l’Arlo estableix una amistat insòlita amb un nen humà anomenat Spot que l’ajuda a
adonar-se que és capaç d’aconseguir molt més del que mai havia somiat. 95 min.
Cinesa La Maquinista 15.50
Yelmo Cines Icaria
15.40

Embarazados

ESPANYA. 2016. DIR.: JUANA MACÍAS. INT.: PACO LEÓN I ALEXANDRA JIMÉNEZ.12

A

Comèdia: El Fran i l’Alina tenen gairebé 40 anys i fa mitja vida que estan junts. Per a
l’Alina ha arribat el moment de tenir fills, però el Fran no ho té gens clar, és jove, les
coses li van bé i no veu la necessitat d’espatllar-ho tot i posar-se a canviar bolquers.
A més, quan el ginecòleg els informa que els espermatozoides del Fran són pocs,
vagues i anormals i que l’Alina està premenopàusica als 37, les coses es compliquen
encara més.
100 min.
Arenas de Barcelona 15.45 17.55 20.05 22.15
Bosque Multicines
16.00 18.05 20.10 22.20
Cinesa Diagonal
16.00 18.05 20.10 22.45
Cinesa Diagonal Mar 16.10 18.20 20.30 22.45
Cinesa Heron City 3D 16.10 18.20 20.30 22.40
Cinesa La Maquinista 16.00 18.15 20.30 22.45
Glòries Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
Palau Balaña Multicines 16.15 19.10 22.05
Yelmo Cines Icaria
16.20 18.25 20.30 22.35

Hipòcrates

FRANÇA. 2014. DIR.: THOMAS LILTI. INT.: V. LACOSTE I J. GAMBLIN.

12 A

Drama: El Benjamin està destinat a ser un gran metge, però la seva primera experiència com a metge resident a l’hospital on treballa el seu pare no surt com ell esperava.
La pràctica es revela molt més complexa que la teoria i la responsabilitat és aclaparadora. A més, el seu company de feina, un metge estranger, té molta més experiència
que ell. El Benjamin ha d’enfrontar-se cara a cara amb els seus límits i les seves pors,
així com els dels pacients i els familiars, els i els companys residents.
102 min.
n Cinemes Texas
16.00 18.00 20.00

Joy

EUA. 2015. DIR.: D. O. RUSSELL. INT.: JENNIFER LAWRENCE I ROBERT DE NIRO.

7 A

Comèdia: El film relata la salvatge història d’una família a través de quatre generacions. Se centra en una noia que aconsegueix fundar una dinastia de negocis i es
converteix en la matriarca familiar per dret propi. La traïció, la deslleialtat, la pèrdua de la innocència i les cicatrius de l’amor pavimenten el camí d’aquesta intensa
comèdia humana i emocional sobre convertir-se en l’autèntic cap d’una família i
liderar un negoci en un món implacable. .
120 min.
Arenas de Barcelona 21.45
c Balmes Multicines
19.15
Cinesa Diagonal
16.00 20.00
SZLÓ NEMES. INT.: GÉZA RÖHRIG I LEVENTE MOLNÁR.18 A
Cinesa Diagonal Mar 16.00 22.00
PALAU
DE
LA MUSICA
CATALANA
4. Saul Auslander
és un
presoner
hongarès que treballa
en
Cinesa Heron City 3D 16.30 21.30

Gran Sarrià Multicines
Palau Balaña Multicines
c Renoir Floridablanca
c Verdi Park HD
Yelmo Cines Icaria

La gran apuesta

16.10
19.45
16.00
18.05
17.30

19.05
22.05
18.15
20.20
20.00

22.05
20.30 22.45
22.35
22.25

EUA. 2015. DIR.: ADAM MCKAY. INT.: CHRISTIAN BALE I STEVE CARELL.

G

c
c

Macbe

7 AREGNE UNIT

Drama: Quan quatre persones van veure el que els grans bancs, els mitjans de comu-Drama:
nicació i el govern negaven, l’esfondrament de l’economia global, van tenir una idea:i
fer una gran aposta i invertir en les més fosques entranyes de la banca moderna, onestimada
haurien de qüestionar-s’ho tot i tothom.
130 min.desig
Arenas de Barcelona 15.45 18.45 21.45
decideix des
Aribau Multicines
16.10 19.05 22.00
c
c Balmes Multicines
16.20 19.10 22.00
Bosque Multicines
16.05 19.05 22.05
Mad Ma
EU
Cinesa Diagonal
17.15 20.10 22.15
Acció:
Cinesa Diagonal Mar 16.20 19.00 21.45
viur
Cinesa Heron City 3D 16.30 19.15 22.00
que
Cinesa La Maquinista 16.30 19.00 21.45
d’una
Comèdia
16.30 19.30 22.00
plaça
Glòries Multicines
16.10 19.05 22.00
implaca
Gran Sarrià Multicines 16.00 19.00 22.10
Palau Balaña Multicines 19.05 21.45
c Renoir Floridablanca
16.00 17.50 20.15 22.40
c Verdi HD
12.00
Mandarin
ESTÒNIA. 20
c Verdi Park HD
17.00 19.45 22.15
Drama
Yelmo Cines Icaria
17.00 19.35 22.10
a
La juventud
DIVERSOS PAÏSOS. 2015. DIR.: P. SORRENTINO. INT.: M. CAINE I H. KEITEL.
12 Ade
Drama: És primavera. El Fred i el Mick, dos vells amics que ara s’acosten als 80un
anys, estan de vacances en un hotel elegant als peus dels Alps. El Fred, compositorEl Mar
i director d’orquestra, està a punt de retirar-se. El Mick, director de cinema, encaran
treballa. Tots dos amics saben que el seu temps s’acaba ràpidament i decideixenMar
enfrontar-se al futur junts.
118 min.EU
Ciència
Aribau Club
16.30 19.15 22.00
ne
c Balmes Multicines
16.30 19.20 22.10
violenta
c Boliche
16.00 18.00 19.45 21.45
aquest plane
Bosque Multicines
16.20 19.20 22.20
Cinesa Diagonal Mar 17.00 19.35 22.10
c
Cinesa Heron City 3D 22.20
Comèdia
16.15 19.00
Mia madr
ITÀLIA. 2015
Gran Sarrià Multicines 16.10 19.10 22.10
Drama:
c Renoir Floridablanca
16.00 18.15 20.30 22.45
pr
Yelmo Cines Icaria
17.20 19.50 22.25
qualita
La mirada del silencio
DIVERSOS PAÏSOS. 2014. DIR.: JOSHUA OPPENHEIMER.
16 Aestà
Documental: A través de les imatges dels responsables del genocidi indonesi gra-g
vades per Joshua Oppenheimer, una família de supervivents descobreix els detallsc
de la massacre del seu fill i la identitat dels autors. El germà menor de la víctima esc
proposa acabar amb el silenci i la por que oprimeix els supervivents de la massacre
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A

rticle 469. Aquesta setmana
dubtava, hi havia dues o tres
notícies que em semblaven
interessants per desenvolupar-les
en l’article.
Per un costat, descobrir que havien inventat unes sabates amb GPS
per a gent gran que es perd sovint.
Aquelles sabates servien per saber on
era la persona perduda, quants passos havia fet i entendre on s’havia fet
l’embolic durant el recorregut...
Per un altre, també em va entusiasmar descobrir que la gent només
utilitza un 3% de les paraules d’un
idioma. Potser realment aprendre

i dees

Cocció
de llagosta

ALBERT

Espinosa

un altre idioma forà no hauria de ser
tan difícil.
Però després de tanta exactitud,
vaig preferir un estudi sobre com es
mesurava el temps quan no existia
el rellotge. Resulta que... Bé, val més
que us ho expliqui després del millor de la meva setmana.
Tercer lloc. Grans èxits de la música
de cine (Palau de la Música). Aquells
meravellosos temes van aconseguir
una brutal compenetració amb el
públic, que els va convertir en tarallejos personals.
Segon lloc. Jacques Tati (Blu-ray).
Aquest pack d’Acontracorriente és to-

Abans del rellotge,
la gent mesurava
les coses a través de
temps que ja coneixia
ta una obra mestra, dota aquesta collecció d’uns extres que t’ofereix arestes irreconeixibles de Tati.
Primera posició. Creed. Té la màgia de tots els Rocky però a més el contrapès de la visió externa d’un fan
que desitja situar el geni de Stallone en un lloc emocional. Sylvester
es mereix aquest Oscar.
I resulta que el més curiós és que

CERIMÒNIA A L’AUDITORI DEL FÒRUM

Cara a cara entre ‘Anacleto’ i
‘El rey de la Habana’ als Gaudí
3Rossy de Palma presenta aquesta nit la gala dels premis del cine català

ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E

n una cerimònia a l’Auditori del Fòrum-CCIB, presentada per l’actriu Rossy de Palma i davant unes 2.000 convidats, els premis Gaudí de l’Acadèmia
del Cinema Català reconeixeran avui
les millors produccions del 2015, entre les quals figuren dues favorites,
amb 12 nominacions cada una: Anacleto: agente secreto, de Javier Ruiz Caldera, i El rey de la Habana, d’Agustí
Villaronga. Darrere d’aquestes, amb
11, està situada Truman, de Cesc Gay.
Durant la gala, que emetrà en directe TV-3 i en streaming la web d’EL
PERIÓDICO, l’actriu, presentadora i
directora teatral Rosa Maria Sardà rebrà el Gaudí d’Honor Miquel Porter.
Abans, per l’alfombra vermella hauran desfilat, entre altres, els actors Natalia de Molina, Nora Navas, Clara Segura, Javier Cámara, Borja Espinosa,
Francesc Garrido i Berto Romero, i els
directors Cesc Gay, Carlos MarquesMarcet, Sílvia Munt, Dani de la Or-

en molts llocs del món, quan no existia el rellotge, mesuraven les coses
a través de temps que ja coneixien
per ser coses quotidianes que realitzaven cada dia. Per exemple explicaven que allò havia durat com «la cocció de l’arròs» o que es veurien al cap
de «vuit coccions de llagosta».
La veritat és que m’entusiasmaria que ara, en lloc de quedar a una
hora exacta, la gent ho relacionés
amb els temps de cocció, escalfat o
fornejat del seu menjar preferit...
El temps tindria així un altre gust i
una olor especial. ¡Bon diumenge al
musclo a la planxa! H

den, Sergi Pérez, Clara Roquet i Agustí Villaronga.
Cares conegudes com Joel Joan,
Mireia Ros, Miki Esparbé, Francesc
Orella, Jaume Balagueró, Andrés Velencoso, Santi Millán, Marc Clotet i J.
A. Bayona entregaran les estatuetes,
dissenyades per Montse Ribé i David
Martí, de bronze i tres quilos de pes, i
inspirades en les xemeneies de la Pedrera. També hi assistiran el president, Carles Puigdemont; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell;
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau;
i el diputat de Cultura de la Diputació
de Barcelona, Juanjo Puigcorbé.
ELS NOMINATS / Les quatre candidates a

33 L’actriu Rossy de Palma, presentadora dels Gaudí, en una imatge promocional dels premis.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

millor pel·lícula són Barcelona, nit
d’hivern, de Dani de la Orden (que opta a sis categories més); El camí més
llarg per tornar a casa, de Sergi Pérez;
L’adopció, de Daniela Fejerman, i Un
dia perfecte per volar, de Marc Recha.
Aspiren a millor film en llengua no
catalana les tres més nominades, a
més de La novia, de Paula Ortiz. En la
categoria de millor direcció competeixen Dani de la Orden, Sergi Pérez,
Agustí Villaronga i Cesc Gay, que esperen rebre a més el premi al millor
guió pels seus films.
Inma Cuesta (La novia), Laia Costa
(Victoria), Natalia de Molina (Techo y
comida) i Nora Navas (L’adopció) estan
nominades com a millor protagonista femenina. I en la categoria de protagonista masculí competeixen Borja Espinosa (El camí més llarg per tornar
a casa), Francesc Garrido (L’adopció),
Ricardo Darín (Truman) i Sergi López
(Un dia perfecte per volar). H

et.
i Bonet,
agrupaau en la
tzació»
t. Bonet

Després de la signatura del con- universitats que estan més espe- tendre's més enllà i abastar tot
l'arc Mediterrani. De fet, Sergi Bocialitzades», va precisar
Bonet. Diario
veni, el proper pas serà ara celebrar
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FRECUENCIA:
net
ja ha avançat que allò que es
de
Gèel primer ple de l'associació,PÁGINAS:
que es 37 El rector de la Universitat
O.J.D.: 5556
preveu fer a Girona d'aquí aproxi- nova, Paolo Comanducci, va vol és «crear un espai europeu
TARIFA: 529 €
subratllar que l'aliançaE.G.M.:
entre38000
uni- Mediterrani en educació supemadament un mes. Serà aleshores
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201
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18%
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rior».
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MARC MARTÍ

L’Espai Ter de Torroella rebrà Roger
Mas i la Jove Orquestra Nacional
GIRONA | DdG

Pons

ena
obre la
va
c que ja
dels

El cantautor Roger Mas, l’humorista Peyu, la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya, el Cor Jove
de l’Orfeó Català o el Festival Internacional de Màgia de Torroella
de Montgí (Fimag) són alguns
dels noms més destacats que portarà a Torroella de Montgrí la programació estable del primer semestre de 2016 de l’Auditori Teatre Espai Ter.
La programació, d’un total de 15
espectacles, arrencarà el 21 de febrer (12h), amb La ﬂauta màgica,
que enceta el bloc familiar.
Les propostes de Teatre començaran amb la representació de
l’obra Ligeros de equipaje, de la Cia.

ORFEO CATALA

Viridiana (28 de febrer, 19h), que
evoca el drama de la retirada i exili de les tropes republicanes el
1939. En un registre ben diferent,
hi haurà l’obra còmica Planeta iNeptú (25 de març, 21h), de l’humorista Peyu, conegut del programa APM de TV3.
La màgia arribarà de la mà de la
Fira Internacional de Màgia (FIMAG 2016), i especialment de l’apartat La Fira de Màgia al Carrer,
que portarà a Torroella de Montgrí els millors mags del món, entre el 27 de maig i el 5 de juny. La
Gran Gala Internacional de Màgia
FIMAG 2016 serà el 4 de juny.
La programació musical inclou
Roger Mas, que presentarà Irre-

dempt (16 d’abril a les 21h). La Jove
Orquestra Nacional de Catalunya
& Bandart interpretarà com a peça
principal la simfonia núm. 3 Heroica de Beethoven (23 de març).
Dins del mateix bloc de música,
el Cor Anselm Viola de Torroella de
Montgrí iniciarà el projecte coral
L’Empordà canta (20, 21 i 22 de
maig) amb la idea de mostrar a
Torroella de Montgrí la vitalitat de
la música coral.
A l’Espai Ter hi haurà el grup vocal In crescendo, guanyador del
concurs Oh Happy Day de TV3 (21
de maig, 21h) i El Cor Jove de
l’Orfeó Català (21 de maig, 21h). El
Cor Anselm Viola portarà a terme
el seu concert d’estiu (3 de juliol).
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La Orquestra Simfònica del Vallès
protagoniza un ciclo en el Cultural
O
>

El quinteto de metales promocionará hoy el concierto por las calles de Terrassa

Pamela Navarrete

E

l Centre Cultural Terrassa había llegado a
tener a lo largo de casi
veinte años una temporada de música que
había logrado atraer a Terrassa a algunas de las orquestas europeas y
a algunos de los solistas más relevantes del panorama. La llegada de
la crisis y los profundos cambios
que han acontecido en la entidad
tuvieron entre sus “víctimas” a esta
programación. Terrassa se quedó
entonces huérfana de este tipo de
conciertos sinfónicos o sinfónicocorales de gran formato, con apenas algún que otro concierto aislado que servía para saciar el hambre
de música de los aficionados.
Conscientes de este vacío, su director artístico, Adrià Fornés, ha estado muy receptivo a la propuesta
de la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) de “poner en marcha
algo nuevo, un formato novedoso,
próximo, de calidad”, apuntó ayer
el gerente de la OSV, Òscar Lanuza,
en rueda de prensa, para añadirlo
a la programación esta temporada.
Los antecedentes de la propuesta hay que buscarlos en la vocación
que siempre ha tenido la OSV de
acercar la música clásica a todos los
públicos, no sólo a la hora de escoger sus repertorios sino descentralizando sus actuaciones. La relación
con el Centre Cultural se inició el
mismo año de la puesta en marcha
de la orquesta, en 1987, y se ha prolongado especialmente con el concierto tradicional de Sant Esteve, en
el que la formación interpreta los
típicos valses y polcas de estas fechas.
La orquesta ya tiene una residencia fija en el Palau de la Música y
protagoniza actuaciones frecuentes en Sabadell. Ahora quiere am-

15

ton Bruckner, Cor Ciutat de Mataró, Agrupació Coral de Matadepera y Cor de veus blanques del Conservatori de Terrassa.
Montserrat Cadevall, directora de
la Agrupació Coral de Matadepera,
reconoció que “para cualquier coral, poder trabajar con una orquesta es un sueño, pero también es un
reto enfrentarse a un repertorio
más complejo.” Para ello reconoce
que “estamos trabajando mucho,
haciendo ensayos extra.”

CITA FINAL

Adrià Fornés y Òscar Lanuza, en el acto de presentación del ciclo en el Centre Cultural. ALBERTO TALLÓN
pliar su relación con Terrassa iniciando esta apuesta con tres conciertos de gran formarto, sinfónico-corales, con los que se topa además con una ciudad de una larga
tradición coral.
La OSV apuesta en este caso por
“tratar la música coral en su aspecto más amplio: el cine coral, el gran
repertorio barroco y la obra universal más grande que existe”, apunta
Lanuza. Se refiere al repertorio de
bandas sonoras que abrirá el ciclo
el próximo día 5 (con obras de “Star
Wars”, “La misión” o “El imperio del
sol”, entre otras), y a los conciertos
con música de la “Passió Segons
Sant Mateu”, de J.S. Bach, y “La Novena Simfonia”, de Beethoven.
“Queríamos abrir el ciclo con
algo diferente, una propuesta innovadora, próxima, para un públi-

co más amplio.” Algunas de las
bandas sonoras que se interpretarán apenas suenan en los auditorios catalanes, y menos aquellas
que tienen fragmentos en los que
interviene un coro. En este caso, a
la OSV le acompañará “un invitado de lujo”: el Orfeó Català.

El segundo concierto, con la “Passió Segons Sant Mateu”, es “un gran
proyecto de país, de territorio, con
nueve o diez conciertos” en otras
tantas localidades catalanas, en los
que participarán diez entidades corales y seis coros infantiles. “Es un
proyecto de gran escala que estamos haciendo desde hace cinco
años, aprovechando obras de gran
formato como ésta.”
Xavier Puig dirigirá a la OSV en

esta obra, y al respecto, indicó que
“la ‘Passió’ es seguramente la obra
culminante de la música barroca,
de gran complejidad musical y técnica, una de las producciones más
grandes y una de las más bonitas...”.
La versión que Puig dirigirá “no
será musicológica”, sino que con
ella se recuperará “el sentido de
acto litúrgico original, con lo que
es importante que el público siga
el hilo argumental”, explica. Por ello
se han planteado ofrecer una versión en catalán en una parte del
texto, aunque “naturalmente los
coros serán en alemán; pero intentaremos introducir una pequeña
declamación resumiendo lo que se
dice. La vivencia de la gente necesita la comprensión de la historia.”
Los coros que secundarán a la
OSV serán el Cor de Cambra d’An-

Digital 16:00
■ CREED. LA LEYENDA DE ROCKY
Digital 16:15 18:20 19:00 21:00 21:40 23:50
00:20
■ CUANDO CAE LA NIEVE
Digital 16:25 18:25 20:25 22:25 00:30
■ EL PUENTE DE LOS ESPÍAS
Digital 18:55 21:40 00:10
■ EL VIAJE DE ARLO
Digital 16:05
■ EXORCISMO EN EL VATICANO
Digital 22:15 00:45
■ JOY
Digital 18:30 21:15
■ LA CHICA DANESA

Digital 15:30 17:40 19:50 22:20 00:40
■ LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO II
Digital 15:35 23:55
■ LOS ODIOSOS OCHO
Digital 16:20 19:40 21:10 23:25
■ MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA
Digital 00:20
■ MARTE (THE MARTIAN)
Digital 00:10
■ OCHO APELLIDOS CATALANES
Digital 15:00 17:10 19:30 21:55 00:25
■ PADRES POR DESIGUAL
Digital 17:45 19:50
■ PALMERAS EN LA NIEVE
Digital 16:50 20:25 21:25 23:40

LA SEGUNDA CITA

La tercera y última obra del ciclo
será la “Novena Simfonia”, de
Beethoven, que Lanuza considera
como “nuestro himno. Hace unos
tres años protagonizaron un “flash
mob” en Youtube con esta música,
que ha llegado a aglutinar más de
67 millones de visitas en Youtube...”Desde entonces adquirimos el
compromiso de interpretarla cada
año. Lo harán junto al Cor de Cambra de Granollers y la Coral Càrmina.
De momento, y para ir abriendo
boca para su concierto del próximo
5 de febrero, el quinteto de metales de la Orquestra Simfònica del
Vallès realizará una ruta de “pelotones musicales” por diferentes localizaciones emblemáticas del centro de Terrassa, interpretando algunas de las bandas sonoras que se
escucharán en el concierto. Z

E L C I C LO
■ “Concert de Cinema: Star Wars i
Grans Cors de Cinema” la OSV con
el Orfeó Català recordando las músicas de las películas de nuestras vidas. Viernes 5 de febrero.
■ “Concert de Setmana Santa: Passió Segons Sant Mateu” – La orquesta y más de 120 cantantes sobre el escenario dispuestos a hacer
sentir la emoción de la pasión musical de J.S. Bach. Viernes 1 de abril.

Concert de Primavera: “La Novena de Beethoven” – “Queremos
compartir con todos la alegría de vivir de la universal sinfonía del más
grande compositor romántico”, explican. Viernes, 27 de mayo.

■

CARTELERA
■ EL GRAN DIA català
20:00 h.
■ COLA, COLITA, COLASSA català
17:30 h.

C I N E S A PA R C VA L L È S
■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .
Cinemacatalunya@terrassa.cat
www.terrassadigital.cat/cinema
■ LA JUVENTUD
17:00 / 19:30 /22:00 h.
■ EL GRAN DIA català
20:00 / 22:15 h.
■ COLA,
COLITA,
COLASSA
ORFEO
CATALA;

PALAU

■

Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa.
Parc Vallès, autopista C-18, sortida Sta.
Margarida. Tel. d’informació i reserves: 902 333 231. Tel. venda d’entrades:
902 333 231.

■ EMBRAZADOS
Digital 16:00 18:00 20:10 22:20 00:30
■ ALVIN
Y LAS ARDILLAS:
DE
LA MUSICA
CATALANA

Digital 16:10 18:45 21:30 00:05
■ STAR WARS:
EL DESPERTAR DE LA FUERZA
3D 17:15
Digital 16:30 20:30 22:30 23:15
■ STEVE JOBS
Digital 21:50

T E AT R E
■ X LIIè Premi Ciutat de Terrassa de
Teatre - SALA CRESPI Casal de Sant
Pere diumenge dia 3 1 de Gener a les
6 de la tarda. L’ART DE LA COMÈDIA,
Casal Fam. Recreatiu Els Carlins de
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MOSICA
RECITAL
DEJUANDIEGOFLI~REZ

EL TENOR DE MODA
AGOTA LAS ENTRADAS
EN EL PALAU
BARCELONA
mejorestenores de la historia por
Es uno de los tenores de moda.Y la BBC,Juan Diego F16rez desfiltimamente se prodiga bastante lumbra por su refinamiento y
por Barcelona. Tras su aplaudida perfecci6n t6cnica y estilistica,
actuaci6n en el Liceu (con media que le han consagrado comouna
platea en pie), en la piel de Edgar- referencia internacional.
do en la inmortal Lucia di LamE1 tenor peruano ofrecerfi un
mermorde Donizetti, Juan Diego programa variado con arias de
F16rezaterriza ahora en el Palau 5pera y canciSn napolitana, un
de la Mfisica.E1pr6ximomi6rcoles g~nero que aborda por primera
3 de febreroofrecer~iun recital en vez. La primera parte del recital
el marcodel ciclo Palau 100Grans incluirfi arias de concierto y de
Veuscon todas las localidadesago- 5peras de Mozart, Gounod y
tadas.
Massenet; mientras queen la seReconocido como uno de los
gunda se podrfin escuchar algu-
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EltenorJuan
Diego
FI6rez.
ALBERTO
DILOLLI

nos temas populares de su dltimodisco, Italia (Decca),publicado el pasado septiembre con una
gran acogidade la critica. E1concierto finalizarh con verdaderas
joyas de Rossini: el bolero Einvito, que formaparte de las Soirees
musicales, y el aria Cessadi pi~
resistere de Il barbieredi Siviglia
(1816),lleno de florituras.
F16rezestar~i acompafiadopor
un conjunto instrumental de lujo
formado por Vincenzo Scalera
(piano), Avi Avital (mandolina),
Ksenija Sidorova (acorde6n)
Daniel Forcada(percusi6n).
Contan s61o23 afios, Juan Diego F16rez debut6 en La Scala de
Milan, en la cerimoniade inauguraci6n de la temporada1996-97,
bajo la direcci6n de RiccardoMuti. Y desdeentoncessu carrera ha
sido mete6rica; actuando en los
principales teatros de 6pera de
todo el mundobajo la batuta de
los directores mgtsreconocidos.
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Josep Cuní

egorio Morán

el manefla (i 2)

guren que el van salvar, a
cat.
àcia a Espanya va ser i és un
per a alguns. Lleu, durant la
uberant, quan va acabar. El
rit, va portar aquesta singu
l’extrem. I ara resulta que el
canvi, tenyit de blanc, l’espe
desheretats d’altres temps,
ález, suggereix que Mariano
ontinuar, encara que atenuat
l’oposició. Em recorda els úl
Indalecio Prieto, quan, amb
coberts per una seguretat fi
da i uns suports internacio
oria, deia les ximpleries més
uns joves socialistes a l’Espa
ta, que si bé eren pocs i clau
vaven de sobreviure en una
s finals dels líders més radi
en general una prova que al
humans tendeixen a la poca
artir de certa edat, en què els
insaciable que porten dins.

ú a tot Espanya,
seva senyora
e vermell, que cridi
r el soldat Sánchez”?

ent de tornar a Sánchez. Ha
rilàter per afrontar una bara
il. Li queda la possibilitat de
. A Rajoy li van les filigranes
necessari per mantenirse en
què convé que la gent sàpiga
ement sigui el líder polític
s i implacable dels que hi va
n democràcia. Suárez tenia
onor, en algunes ocasions.
ález, un partit i un electorat
’ambició de la història. Zapa
na casualitat, com els fills im
rò Mariano Rajoy va néixer
mta espanyola que seria pro
trànsit. A Espanya quan la
gú que no durarà, és que el
si fos del Patrimoni Nacio
e us recordi el més provisio

nal dels líders des del 1937, en plena Guer
ra Civil, i que va morir al llit del poder?
La pregunta que ens hauríem de fer els
espanyols, més important que ser o no ser,
les identitats i altres bestieses per a gent
ociosa i insulsa, seria com és que la nostra
malfadada història ha donat líders, re
cents –no em refereixo als cacics del
XIX–, als quals, practicant una corrupció
absoluta, tan vistosa com la d’un narco
mexicà, la gent ha continuat votant com si
fossin la garantia del seu propi desvergo
nyiment. N’hi ha per escollir, des de Jordi
Pujol i la seva sagrada família fins a Maria
no Rajoy, el tapadora. Tot i que els nostres
ínclits intel∙lectuals desdenyen tractar
ho, crec que això constitueix el rovell de
l’ou de la nostra existència com a societat.
Jo vaig conèixer a Manresa un construc
tor de pa sucat amb oli, que es deia Manu
bens, que es vantava d’haver pagat sempre
en negre. “Home, sempre, sempre, potser
no”, vaig puntualitzar jo, admirat de la se
va arrogància. I es va limitar a respondre:
“Sempre”. Espanya sencera
està plena d’empresaris que
es vanten de no pagar mai en
blanc. Demaneuli al lampis
ta una factura i se us multi
plicarà el pressupost. El més
probable és que pensi que
sou estranger. Però és lògic,
per què no haurien de pagar
en negre si els governants
roben en negre. Serien cara
llots. I podem passar per tot,
per gent de poca confiança,
però per idiotes s’interpre
taria com una ofensa patriò
tica. Potser és per això que la
majoria, molt disminuïda,
però majoria al cap i a la fi,
va votar Rajoy.
Si ni el mateix Felipe Gon
zález no fa lletjos a Rajoy,
què es pot esperar de la res
ta? Per això el combat del
manefla té interès; pot que
dar en un fiasco, però així i
tot retratarà la nostra socie
tat i aquests encantadors
mitjans de comunicació que
no fan escarafalls a un partit
prenyat de xoriços i els po
sen pegues a uns nois l’únic
delicte dels quals és la seva
arrogància. O PP o Podem.
Ciutadans es limita a recollir
MESEGUER
les restes de la batalla.
Però aquí queda “el soldat
Sánchez”, que diu Felipe González. Hi ha
algú a tot Espanya, fora de la seva senyora
vestida de vermell, que cridi “cal salvar el
soldat Sánchez”? El seu dilema és molt
simple, per més que el seu combat resulti
complex i una prova del nou sobre si el lí
der, que va sortir per casualitat i per ex
clusió secretari general d’un PSOE en fa
llida tècnica d’idees i projectes, estarà a
l’altura que ambiciona. Qualsevol pacte
amb el Partit Popular i Rajoy seria la seva
liquidació; qualsevol acord amb Podem,
per governar, el portaria inevitablement a
creuar aquesta cursileria que es diu ara de
les línies vermelles, com si la política s’ha
gués convertit en un assumpte d’urbanis
me, que potser sí.
La gran qüestió es redueix en termes
ciutadans a una cosa molt senzilla. Si pac
tes amb el PP, no té sentit que segueixis
com a secretari general d’un PSOE que
recorda cada vegada més el vell socialis
me italià de Bettino Craxi. Si pactes amb
Podem, aquests nois et devoraran a la mí
nima oportunitat que tinguin. Perquè en
el fons ells són el més semblant al que éreu
vosaltres quan el 1981 preparàveu l’assalt
al poder.c
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La pesta

D

e la pluralitat d’Espanya
se’n parla tant com de la
seva unitat. I com que per
pluralitat s’entén multi
tud i per unitat, unanimitat, tot indi
cava una síntesi impossible fins que
va explotar la corrupció. Segurament
poques són les coses que dibuixen un
comú denominador tan nítid com la
infecció més letal que la de les pestes
en encertada definició d’Augusto
Roa Bastos. I alguna cosa en sabia
l’escriptor, d’això, per origen i pro
fessió, que el van portar a la seva de
núncia implacable a través d’una
obra memorable. El Paraguai i dicta
dura, lamentable binomi perdurable.
Però som en aquesta Espanya uni
da per pràctiques ocultes durant
tants anys que, d’acord amb l’investi
gat i ara conegut, promocionava un
silenci còmplice que convertia els
abusos en unitat de destí en el mate
rial. I com en l’acudit del dentista,
gairebé ningú no gosava denunciar
per temor de ser denunciat. A més,
els pocs que ho van fer, en no ser re
presentatius, eren titllats de bojos,
traïdors o deslleials.
Tanta va ser la merda acumulada a
les clavegueres que al final l’efecte
dels seus gasos va provocar que sal
tés la trapa que volien segellada fins a
esquitxarho tot i no donar treva a la
neteja imprescindible. Diputació de

Com en l’acudit del
dentista, gairebé ningú
no gosava denunciar per
temor de ser denunciat
València, penúltim capítol. No queda
en aquella autonomia cap organisme
públic que no estigui empaperat. Ni
cap càrrec significatiu que no hagi
estat jutjat i condemnat o assenyalat i
inculpat. Els detalls que anem conei
xent no estan lluny dels hàbits d’una
organització criminal. Ho denuncia
Ximo Puig, el president valencià, que
a diferència de Rosa Pérez, la diputa
da provincial que ho va destapar, es
pera que la taca no s’engrandeixi.
Però els dubtes continuen i miren
cap a Rita Barberá, que es manté al
caloret del Senat. Que això del País
Valencià sigui greu no significa que
sigui únic. Ho és pel mètode autòc
ton i els aires de grandesa que aque
lla autonomia va propiciar a cop
d’obres públiques tan ostentoses
com les seves comissions.
Un fet diferencial respecte al d’An
dalusia, on la mecànica es va basar en
un sistema retributiu que ahora que
ho era per al necessitat també ho va
ser per a qui l’atenia. Sindicats inclo
sos. Res a veure amb les xarxes teixi
des pel contraban gallec solcant ries
còmplices o les pràctiques finance
res madrilenyes vestides amb cami
ses de coll i punys blancs pròpies de
les tradicionals sastreries del carrer
Serrano.
Catalunya, per la seva banda, no
queda enrere. I per marcar essència
ha embolicat els seus vicis públics
amb banderes quadribarrades per un
pretès amor a la pàtria i la seva lògica
aportació cultural. Del cas Palau al
3% passant per Clotilde, Mercuri,
Pretòria, Pujol i altres noms i sigles
que van homologar els nous amb els
catalans de tota la vida.
Així veiem com la corrupció pot
convertir la pluralitat en unitat. O la
singularitat en diversitat.c

professionals, però jo crec que és
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Obres d’Enric Morera

pció

ls partits i sindicats que han reme
res, i els que presumeixen d’estar
què encara no han tingut oportuni
m creieu, donem temps al temps.
ensar que sóc pessimista en aquest
rò no és cert. Desprès d’analitzar
m i quina és la tendència, considero
icador que el nivell de tolerància
envers la corrupció hagi baixat.
ptics els recomano llegir La otra
udillo, d’Ángel Viñas, que explica
nriquiment durant la guerra i la
, i que m’ha servit per entendre
rmal que al llibre preparatori per
batxillerat hi hagués problemes
un pagès té 50 litres de vi que pot
4 pessetes el litre: quant guanyarà
a amb 20 litres d’aigua i el ven a
s el litre?”.

L GONZÁLEZ QUINTANA
a

part
mica
ar a
nera,
l del
entir
que
dels
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Mal exemple dels pares

Assisteixo a un partit de bàs
quet emocionant. Els dos equips
juguen amb ganes i amb la il∙lusió
de guanyar. Els entrenadors do
nen les ordres respectives. L’àr
bitre segueix el joc de ben a prop.
Pita una falta. De cop, sento els
crits d’un home: “¿Pero qué dices
árbitro? ¿Qué c... falta?”; i un al
tre: “¡No tienes ni idea!”.
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Complicat ho devia tenir En
ric Morera, allà on sigui, per deci
dir on parar l’oïda el dia 25 de ge
ner. El Teatre Nacional de Cata
lunya oferia la seva òpera Titaina,
versió de concert, gràcies a la te
nacitat i saber fer del seu director
(per molts anys, Xavier Albertí!).
I el mateix dia, pràcticament a la
mateixa hora, Salvador Brotons
oferia al Palau de la Música frag
ments de l’òpera Tassarba del
mateix compositor.
Que el lector no avisat no s’en
ganyi, Titaina no havia tornat a
sonar des que fou estrenada al Li
ceu el 1912, i Tassarba, gràcies a
l’entusiasme d’un cada cop més
enyorat Ernest Lluch, va reviure
l’any 2000 sota la direcció de
Joan Lluís Moraleda.
No és el primer cop que el savi
musicòleg Jorge de Persia cri
da l’atenció sobre l’escassíssima
sensibilitat de l’OBC, L’Auditori o
el Liceu a l’hora de programar la
música que forma part del patri
moni català (“Morera existeix”,
Cultura, 27/I/2016).
MANUEL QUIÑONERO
Barcelona

FE D’ERRORS. Els quatre ger
mans Gassó han adquirit, junt
amb el conseller delegat San
tiago Pérez, el 50% de les
accions de l’empresa Gaes
que estaven en mans del co
fundador Espoy, i no només
Pérez com es va publicar ahir
a la pàgina 71.

TARIFES SUBSCRIPCIONS

Catalunya i Balears
Trimestre .......................................... 122 euros
Semestre ........................................... 239 euros
Anual.................................................. 449 euros
Espanya i Andorra
Correu (trimestre) .................... 180 euros
Europa - Zona 1
Correu (trimestre) ................... 449 euros
Resta de països - Zona 2
Correu (trimestre) .................... 576 euros
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L’orquestra d’Amsterdam inicia una gira europea al Palau de la Música amb Semyon Bychkov de director convidat

Royal Concertgebouw, qui en dóna més?
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

U

na de les tres millors
orquestres del món
visita demà el Palau
de la Música, una al
tra de les grans que
fan parada a Barcelona aquesta
temporada. La Royal Concertge
bouw Orchestra, la històrica for
mació d’Amsterdam, aplaudida
unànimement pel seu particular
so, inicia al cicle Palau 100 una gira
per Europa que la portarà la setma
na entrant a Madrid, Luxemburg,
Frankfurt, París i Brussel∙les.
Han passat cinc anys de la seva
última visita a aquest escenari, i
com aquella vegada, ve conduïda
pel director convidat Semyon
Bychkov (Sant Petersburg, 1952),
un de les selectes batutes formades
al Conservatori de Leningrad. Al
faristol, el concert Emperador de
Beethoven –amb JeanYves Thi
baudet al piano– i Una vida d’heroi,
el poema simfònic que Richard
Strauss va dedicar precisament a
aquesta orquestra, o més ben dit, a
ella i a qui aleshores n’era el direc
tor titular, Willem Mengelberg.
Era l’any 1898.
Formació de grans i pocs direc
tors –Haitink, Chailly, fins ara Ma
riss Jansons i a partir de la pròxima
temporada Danielle Gatti–, la del
Concertgebouw és una orquestra
que es caracteritza per la seva ver
satilitat i aquesta subtilesa que el

El director d’orquestra rus Semyon Bychkov

WDR / SHEILA ROCK

mateix Bychkov defineix en con
versa amb aquest diari. El secret,
explica,ésque“elquefanésmúsica
de cambra”. “És el tipus de col∙lec
tiu en què tothom està compromès
per trobar l’expressió convenient,
aquella que permetrà a la resta dels
intèrprets fer els que fan. És per ai
xò que l’hi dic música de cambra,
perquè tothom hi està involucrat”.
Música de cambra amb 120 mú
sics compenetrats en escena –sem
pre és un misteri com arriben a fer
se un lloc a la sala modernista– de
més d’una vintena de nacionalitats.
“Ha canviat molt des que la vaig
dirigir per primera vegada el 1984.
En aquell moment no era particu
larment internacional, era una or
questra que s’estava envellint, ja
que tot i que molts eren joves, d’al
tres estaven realment a punt de re
tirarse. Ara és una orquestra es
sencialment jove, amb músics que
ja fa temps que hi són, però molt
més internacional. És molt interes
sant que haventhi gent de tantes
nacionalitats no hagi perdut la na
turalesa de la tradició”, assegura
Bychkov. La batuta russa ha estat
titular de l’Orquestra de París, de la
Semperoper Dresden i de la Simfò
nica de la Ràdio de Colònia, entre
d’altres, i com a convidat no hi ha
cap formació que se li resisteixi:
des de la Filharmònica de Viena i la
de Berlín fins a la London Symp
hony i la Filharmònica de Los An
geles i la de Nova York.
Bychkov conduirà la RCO en un

programa heroic que representa el
començament i el final del roman
ticisme. Aquestes dues peces són
autèntics autoretrats de dos com
positors controvertits i amb neces
sitat de transcendir. D’una banda,
el concert Emperador, que Beetho
ven va escriure a començaments
del segle XIX envoltat dels tam
bors i els canons de Napoleó. Les
seves tropes havien assetjat Viena.
Dedicada a l’arxiduc Rodolf d’Àus

“És el tipus de col∙lectiu
on tothom està
compromès, per això
n’hi dic orquestra de
cambra”, diu Bychkov
tria, la peça explorava un nou llen
guatge i donava lloc a una altra en
tesa entre solista i orquestra. D’al
tra banda, Una vida d’heroi, l’últim i
més ambiciós –descomunal, de
fet– poema simfònic de Richard
Strauss en què el compositor s’au
todefineix en un prodigi d’energia i
varietat orquestral.
“Aquesta és una peça que he vis
cutdepropihegravataColònia.La
portoalcor.L’orquestralaportaals
gens, ja que Strauss l’hi va dedicar.
De manera que amb sort els seus
gens i els meus s’uniran per oferir
una cosa ben convincent”, conclou
Bychkov.c

FES LA TRAVESSA DELS PREMIS GAUDÍ
I VÉS AL CINEMA DURANT TOT L’ANY.
Sortejarem 5 passis VIP dobles entre els que encertin el ple per veure totes les pel·lícules
que vulguin durant el 2016, per gentilesa del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya.
_Millor pel·lícula
· Barcelona, nit d’hivern
· El camí més llarg per tornar a casa
· L’adopció
· Un dia perfecte per volar
_Millor pel·lícula en llengua
no catalana
· Anacleto: Agente secreto
· El Rey de La Habana
· La Novia
· Truman

_Millor direcció
· Agustí Villaronga per El Rey de La Habana
· Cesc Gay per Truman
· Dani de la Orden per Barcelona,
nit d’hivern
· Sergi Pérez per El camí més llarg
per tornar a casa

_Millor protagonista masculí
· Borja Espinosa per El camí més llarg
per tornar a casa
· Francesc Garrido per L’adopció
· Ricardo Darín per Truman
· Sergi López per Un dia perfecte per volar

_Millor protagonista femenina
· Inma Cuesta per La Novia
· Laia Costa per Victoria
· Natalia de Molina per Techo y comida
· Nora Navas per L’adopció

INFORMA-TE’N I PARTICIPA-HI A www.lavanguardia.com/participacion
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PARA NO PERDERSE FINDE
JORGE ALONSO
¿MAR O MONTAÑA?

EL PLAN PARA EL FINDE
DE ÁNGELA SANTAMARINA

EL DEDO
EN EL OJO

N

QUETAS
N GUÍA EN
URIAS

rsas empresas de
mo activo ofrecen
s guiadas en raquee nieve por toda
rias. Éstas son alas de ellas:

Lagos. Cangas
ntura. Ofrece exón con raquetas a
donga. Cangues.
849261.

sidro. Naturaller.
s distintos niveles
el puerto y rutas
urnas. Aller.
084545

s. Casa de la Mon. Rutas por Picos
uropa. En Avín,
. 985844189

to Ventana. MaAventura. Entraeverga. 676374821

iedo. Tocando
bre, Guías de
taña. Ruta por los
s. 657 271 683

trosa boina
gris de niebla y nubes
bajas. La
pista sigue a
mano derecha hacia el
lago Ausente.
Nuestra guía identifica para los expedicionarios el Torres y a
su derecha La Peña’l Vientu, con sus crestas nevadas,
guardando el Parque Natural de Redes; más allá hacia
el sur, está Isoba, en tierras
leonesas, y San Justo. Tras
la lección de geografía toca
abandonar el cómodo paso
de la pista para meterse
monte adentro: primero en
descenso, ajustando a la raqueta un tope metálico con
el que adquiere una sujeción fija del pie como en un
esquí, luego llaneando, con
el tope liberado, y finalmente ascendiendo por una pendiente, ayudados con la calza bajo el talón de la que dispone nuestra plataforma
móvil sobre la nieve. Rott,
el loco, corretea en torno a
la manada humana y sigue
con sus carreras arriba y abajo, de aquí para allá, feliz
como una perdiz.
Almudena aprovecha un
alto en el camino para recordarnos que es bueno aligerarse de ropa si tenemos calor –y el sol cercano ya al mediodía, nos empieza a pasar
factura liquida bajo las camisetas polares– porque luego en frío esos reguerinos de
sudor que nos recorren el

cuerpo pueden cristalizarse, siguiendo las estrictas leyes de la física.
El sol da su do de pecho
en lo alto del cielo y no se
ve ni una nube. En medio
de una vaguada volvemos a
detenernos para contemplar una maravilla: una pequeña laguna helada y redondina, como la pista de
hielo del Rockefeller Center de Nueva York. Nuestro
compañero más travieso y
temerario, Rott, se ríe de su
propia sombra, correteando sobre la precaria placa
que cubre la charca. Ni siquiera resbala.
El camino de regreso nos
da la mano ya con el ritmo
cogido a ese baile de avanzar con las raquetas moviendo la cintura para ir descansando el peso en cada pierna y ayudados por el impulso de los bastones. Estamos
cansados, mayados, tras dos
horas y media subiendo, bajando, llaneando, y a la vez,
ahora que hemos pillado el
movimiento, apetece seguir
raquetando hasta el Polo
Norte si estas sendas de San
Isidro conectaran por un corredor blanco hasta el Círculo Polar.
Por desgracia la ruta,
como todo lo bueno, se acaba y nos vemos de nuevo en
el punto de partida, desprendiéndonos de las raquetas y
volviendo a nuestros coches.
El único que sigue moviendo el rabo, como si la fiesta
volviera a comenzar, es Rott.
Afortunado mortal.
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os desayunamos
el sábado con un
troleo, palabra
fea donde las
haya, pululando por los medios. Ya sabe, Nacho Vegas
se plantó en el Palau de la
música barcelonés para tocar dentro de la programación de un ciclo que resultaba estar pagado por una entidad bancaria, y parece ser
que el vídeo que Vegas se llevó bajo el brazo, en el que se
burlaba de la campaña publicitaria de la entidad en
cuestión, se filtró poco antes del concierto. Cuentan
que entonces hubo paseos
por el camerino, discusiones, ultimátums, tensión en
definitiva. También cuentan, y ahí están las imágenes
para demostrarlo, que finalmente hubo vídeo, hubo
concierto y hubo un público henchido y satisfecho.
Seguramente lo mejor del
gesto haya sido el debate posterior. ¿Vale para algo? ¿No
se trata más bien de un guiño al gallinero pasando por
el palco? ¿Una hábil forma
de conseguir publicidad gratuita y legitimidad al mismo
tiempo? Y la madre del cordero, del mismo modo que
decía Unamuno que de la
cuestión social resuelta, si
es que se resuelve, habría de
venir la definitiva de si la
vida merece ser vivida, aquí
el tuétano del asunto llegó
al plantearse por enésima
vez el papel político que quienes se dedican a la cultura.
Parece que la sensación
generalizada es que son los
artistas quienes salen ganando al salir del armario de las
siglas y ponerse la camiseta
de un partido. Vale. ¿Tendría
Bertín Osborne un programa en la televisión pública
sino gobernara quien todavía gobierna? Seguro que de
entrada no. Pero una vez le
avalaran las audiencias, que
lo hacen, tal vez sí.
Sea como fuere, significarse, y más cuando lo haces
con una opción que no es
mayoritaria y que cuestiona
el sistema en su totalidad,
no creo que vaya a suponerle muchos beneficios a Nacho Vegas, más bien al contrario. Además, si nos estancamos en el gesto sería como
mirar el dedo en el ojo, no el
que señala el cielo. Y Nacho
Vegas y Kevin Ayers son
muy de disparar al cielo.
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PARA LA TARDE

«Suelo aprovechar para
salir a pasear por el
centro y, normalmente, paro a tomar un
café. El Dindurra es
una buena opción, un
clásico en Gijón».

Ángela Santamarina
Modelo y primera dama
en Miss World Spain 2015

2

PARA LA NOCHE
P

PARA RELAJARSE
P

«Lo primero por la noche es ‘tomarse unas sidras’. La tradición pasa
después por ir recorriendo los bares de Fomento, porque suelo
salir por esa zona».

«No hay nada como dar
un paseo por la playa
para relajarse. Si la noche anterior no he salido suelo aprovechar
para pasear, si no me levanto algo más tarde».

LOS IMPRESCINDIBLES
Más en la agenda (página 57)

EXPOSICIÓN

CINE

‘Inventos geniales’

Tres proyecciones

Sobre la historia de esos objetos
cotidianos cuya invención
supuso algún tipo de avance

‘As I open my eyes’, ‘The model’
y ‘La novia’ se verán en Avilés
durante este fin de semana

Hasta el 28 de febrero, losa de Renfe,
Oviedo, de 12.30 a 14 y de 17 a 21 h.

Hoy (20 horas), mañana y pasado
(16 horas), sala cine del Niemeyer

MÚSICA

CHARLA

Violín y piano

Homenaje a Evaristo Valle

Ensayo de la violinista Cristina
Cubas (Santander, 1998) con la
pianista Silvia Carrera

Gretel Piquer hablará de la vida y
obra del artista, acompañada de
Miguel Mingotes y David Roldán

Mañana, de 16 a 18 horas. Museo
Evartisto Valle. Gratis con la entrada

Hoy, 19 horas, Museo Evaristo
Valle de Gijón. Gratis.

Y CON TU PERIÓDICO...
El jueves
Yantar

El viernes
Finde
Marcha con
raquetas por el
puerto de San
Isidro, en Aller.

FINDE
PLANES PARA EL FIN DE SEMANA

:: PABLO LORENZANA

A falta

La temporada de
esquí no acaba de

El sábado
C
Culturas
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Un para un leridano universal
E1Auditoriabre el centenario de la muertede Enric Granadoscon la suite ’Goyescas’]] E1 pianista
qnerla estrenar la versi6n operlstica de la obra en Lleida, segtln un docnmentode la Diputaci6n
JoBo

I LLFIDA
I Lleida estren6 ayer el
Any Enric Granados con un
homenaje musical al pianista
leridano, del que este afio se
cumplirfi el centenario de su
fallecimiento, y con la presencia en el Auditori que lleva su
nombre de una veintena de sus
descendientes, con dos de sus
nietos a la cabeza. La fecha del
acto no fue una elecci6n baladL
Se cumpl/an justo cien afios de
uno de los conciertos de mayor
repercusi6n internacional que
protagoniz6 Enric Granados:
el estreno en el Metropolitan
Opera House de Nueva York de
la versidn operlstica de la suite para piano Goyescas, obra
cumbre del compositor nacido
en Lleida en 1867. E1 pianista
de Sabadell Jos~ Menor, uno de
los intfirpretes m~is destacados
del actual panorama musical
espafiol, traslad6 al pfiblico que
llen6 el Auditori las notas de
Goyescas, abriendo as/una temporada que contar~i con diversos
conciertos y actividades dedicados a Granados, un leridano
universal, como destacaron el
alcalde de Lleida, Angel Ros;
el presidente de la Diputaci6n,
Joan Refi6; el delegado de Cultura, Josep Borrell; y la concejal
de Cultura, Montse Parra. Por
su parte, Enrique Granados,
nieto del pianista, agradeci6
en nombrede la familia "el reconocimiento a la figura y obra
de nuestro abuelo, a quien no
pudimosconocer ni disfrutar de
su persona, pero que lo hicimos
a trav6s de su mtlsica".

Encuentro
minutos
antesdel actode los autoridades
de Lleidacondescendientes
de EnricGranados,
condosde susnietosa la cabeza.

la que Granados se habfa comprometido a estrenar la versi6n
operlstica de Goyescasen la capital del Segrig. Refi~ record6
el concierto que ofreci6 Granados en la Diputaci6n apenas una
semana antes de partir hacia
Finaltr~gico
Nueva York y la conmoci6n que
Cabe recordar que, apenas provoc6 la noticia de su muerdos meses despu6s del gran ~xi- re. Ros rememor6al respecto el
to que cosechd en Nueva York, homenaje p6stumo que le brinel pianista leridano y su esposa d6 la ciudad, en noviembre de
perecieron el 24 de marzo de 1916, con una comitiva desde la
1916 en el ataque sufrido por Paeria hasta la casa donde nael vapor Sussex, torpedeado
ci6, en la calle Tallada. Algunos
por un submarino alem~in en de estos momentosvitales se reel Canal de la Manchaen ple- flejaron en el audiovisual Ivori
na I Guerra Mundial. Precisaals dits, que se proyect6 antes
mente, la diputaci6n de Lleida del recital. E1 concierto fue gratiene previsto presentar boy un bado por Lleida TVy se emitirfi
documentocentenario que reve- el prdxirno mes de febrero.

EL COMPOSITOR

[

Lacuna
delm~sico
| Naci6enLleidaen1867,hijo de
unmilitar destinado
enla capital
del Segri~.Denifio, se traslad6
consufamiliaa Barcelona.
Actu6
endiversasocasiones
enLleiday
fue muyamigodeRicardVif~es.
| ConGoyescas,inspirada en
las obrasde Goya,cosech6
un
gran~xito desdesu estrenoen
1911enel Palaudela Mfisicay
en1914enParis. El 28deenero
de 1916estren6en NuevaYork
la versi6noperistica.

Muerte
prematura

Enric
Granados
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ENTREVISTA

<<Deberia
programarse
mucho
mis en los
circuitos
internacionales>>

Lasuite’6oyescas’

| Muri6con48afios al set torpedeado
el navioenel queregresaba
de Nueva
Yorkel 24 de
marzode 1916enel Canaldela
Mancha
enla I GuerraMundial.

El Auditorise ti~6 de coloresparacelebrarel AnyGranados.

[

Jos6Menor
PIANISTA

~.Qu6$iente interpretandoa
EnricGranadosjusto
en el centenariodel recital queofrecib
en NuevaYork?
Una gran satisfacci6n y un
gran reto. Ha sido una alegrfa
que me hayan invitado para
interpretar la suite Goyescas
y estrenar asf el AnyGranados. Se trata de una de las
obras mils importantes del
pianismo ib~rico.
~.Qu6le parecela m~sica
del
compositor
leridano?
Me siento muy afln con su
repertorio. Fue un gran compositor y su mtisica deber/a
programarse mucho mils en
los circuitos internacionales.
Goyescas
formar~parte de su
prbximagira.
Sf, estoy preparando una gira de infis de un afio de conciertos. A finales de matzo

interpretar6 Goyescas en el
Carnegie Hall de Nueva York
y mils adelante llevar~ esta
suite de piano a China, Suiza
y otros paises que atin estoy
pendiente de confirmar.
Duranteel AnyGranodos
en
Lleidaactuar~tambi6n
en formatode cbmaray conla OrquestraJulib Carbonell.
Me gusta variar, soy muy
vers~itil. A Granadostambi6n
le gustaba tocar acompafiado. Tenfa una obra de c~mara
muy importante.

