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Orquestra
Filharmònica de
Moscou

Acollective

Al Palau de la Música,
a les 21.00

La banda de Tel-Aviv
actua a La [2] de
l’Apolo, a les 21.00

BARCELONA

BARCELONA

‘Dibuixos de Luis Feo’.
El Museu Blau presenta
l’exposició temporal Dibuixos de Luis Feo, una
seixantena d’obres que
proposen una mirada insòlita al món animal que
es podrà veure a l’espai
Ciència i més fins al gener
del 2016. La il·lustració
científica ha esdevingut
una font d’inspiració per a
artistes plàstics que, més
enllà de les pautes que limiten les imatges al servei de la ciència, ens mostren el món natural des
d’altres perspectives. Fascinat pels animals, l’autor
proposa una mirada al
món animal que s’inspira
en la il·lustració científica.

‘Lex super os vel in ore:
la traducció del Talmud al llatí durant el
segle XIII’. L’Institut
d’Estudis Catalans ofereix aquesta conferència
a càrrec d’Óscar de la
Cruz, Ulisse Cecini i Eulàlia Vernet, professors de
la Universitat Autònoma
de Barcelona. La traducció llatina del Talmud es
va dur a terme en el context de la condemna i la
crema d’aquesta obra a
París (1240-1242). En la
conferència se’n descriuran els textos i els manuscrits i la seva importància
històrica.

EXPOSICIÓ

BARCELONA
VIDEOART

Loop. Fins al dia 6, diversos espais de la ciutat estan presentant les exposicions de vídeo programades en el marc del Festival
Loop. El recentment inaugurat Museu de Cultures del Món, així com
nombrosos espais del recinte de l’Antic Hospital
de la Santa Creu, entre els
quals la Biblioteca Nacional de Catalunya i la Capella, se sumaran per primera vegada als espais de
la ciutat que oferiran projectes expositius i intervencions artístiques. Entre aquests, hi haurà la
Filmoteca de Catalunya,
el cinema Zumzeig, el
Mercat de la Boqueria, la
Virreina-Centre de la
Imatge, el Reial Cercle Artístic, el Museu Picasso,
l’Ateneu Barcelonès, el
Museu Frederic Marès i el
Palau del Baró de Quadras, edifici modernista
construït per Josep Puig i
Cadafalch i actual seu de
l’Institut Ramon Llull.
Arts Santa Mònica presenta una nova obra de
l’artista Jordi Colomer,
guanyador de la primera
edició del premi per a la
videocreació llançat recentment per la Xarxa de
Centre i Espais d’Arts visuals de Catalunya. Els
dos grans fils conductors
d’aquesta edició són
What about collecting video art? (Com col·leccionar videoart) i Beyond
the Image: Sound (Més
enllà de la imatge: so).

18.00 CONFERÈNCIA

BARCELONA

19.45 CONCERT
Una imatge del documental que es pot veure avui als cinemes Girona ■ ARXIU

Afroamericans en la Guerra Civil
BARCELONA

20.00 DOCUMENTAL

Els cinemes Girona ofereixen una
nova entrega del cicle Visions documentals; es tracta del film Héroes invisibles: Afro-Americanos
en la Guerra Civil Española, d’Alfonso Domingo i Jordi Torrent.
Els herois invisibles d’aquesta
història són els 85 voluntaris afroamericans integrants de la Brigada Lincoln composta per 2.800
nord-americans, que el 1936 van
venir a defensar la república espa-

nyola. No és gaire coneguda la història dels integrants afroamericans de la Brigada Lincoln, que
van venir a Espanya per combatre
i lluitar contra el racisme i per uns
drets civils que els negaven al seu
propi país. Es tracta d’una pàgina
inèdita tant als Estats Units com a
l’Estat espanyol: la peripècia d’uns
herois que van acudir a una llunyana guerra per lluitar per la llibertat i els drets humans. El documental està basat en entrevistes
amb el veterà brigadista afroame-

ricà James Yates, entre d’altres, i
inclou la participació d’historiadors espanyols i nord-americans, i
inclou imatges d’arxiu inèdites i la
filmació en escenaris de Mississipí, Chicago, Nova York, Madrid,
València, Aragó, Catalunya i els Pirineus. En la sessió hi seran presents Jordi Torrent i la productora, la fotògrafa Mireia Sentís, que
en faran la presentació i entaularan un col·loqui amb el públic assistent.
REDACCIÓ

Jam session. L’any
2012 el Jazz Sí Club Taller de Músics del barri
del Raval de Barcelona
va celebrar el vintè aniversari, històricament
vinculat al Taller de Músics com a altaveu artístic dels joves músics. Cada dimarts, jam session
de pop, rock i blues.

BARCELONA

20.00 CONCERT
‘Clàssica a la Reial
Acadèmia’. Dins el cicle
de concerts Clàssica a la
Reial Acadèmia, la Reial
Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi proposa un
dels concerts per a piano i
cordes de Mozart.

BARCELONA

20.00 EXPOSICIÓ
‘La llum de les idees: la
dona’. Al Centre Cívic Sagrada Família s’inaugura
avui aquesta exposició fotogràfica i de videoprojeccions de Balbina Rodríguez Pina. Abans, a les
19.00, es projecta el documental El dia que em vaig
enrotllar amb la tecnologia, de DonesTech.

BARCELONA
L’expedició de Shackleton ■ ARXIU

Love of Lesbian ■ JOAN CASTRO

La història de Shackleton, a
Jamboree

Un nou espectacle solidari
del pare Manel

BARCELONA

BARCELONA

Jamboree ofereix Tot és blanc, espectacle que combina música i teatre per explicar l’última expedició
polar del llegendari Sir Ernest Shackleton el 1914.

El Teatre Victòria ofereix una nova edició de Guanya’t el cel amb el Pare Manel, amb Tricicle, Love of
Lesbian, Jaume Sisa, Manel Fuentes...

20.00 / 22.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

21.00 BENÈFIC

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

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

‘Unseen’

Fotografies de Jessica
Lange a Arts Santa
Mònica

Les bandes de ‘metal’
actuen a Razzmatazz,
a les 20.00

REUS

BARCELONA

‘Festejant Puixkin’. En
el marc del cicle Grans
mestres a escena, al Teatre Fortuny es fa aquest
muntatge, dirigit per
Francesc Cerro-Ferran i a
càrrec d’Enric Majó i Mercè Pons. Interpretaran
una selecció dels millors
fragments de poesia, prosa i teatre del que, possiblement, està considerat
el mestre de la literatura
russa moderna: Aleksandr Puixkin.

왘 Apolo

21.00 TEATRE

RODA DE BERÀ
CINEMA

8è Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada. Des
d’avui fins al dia 7, el Teatre del Casino Municipal i
el Casal Municipal les
Monges són el marc
d’aquest festival.

SABADELL

20.00 ENTREVISTA
David Carabén. L’Alliance Française de Sabadell
presenta un nou cicle titulat Converses, en què
els periodistes Ricard Ustrell i Roger Escapa entrevistaran personatges reconeguts de diversos àmbits al pati de l’Alliance
Française de Sabadell;
una conversa oberta al
públic que té la missió de
fomentar l’esperit crític i
la participació dels assistents. El convidat d’avui
és David Carabén, líder de
Mishima, una de les millors bandes de pop en català de les dues últimes
dècades. En la sessió es
dóna a conèixer l’univers
creatiu d’un personatge
prolífic capaç de crear
himnes en cada disc.

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Els dies feliços, de Samuel
Beckett, sota la direcció de Sergi
Belbel. Estrena el 3 de juny. Fins
al 21 de juny.

TEATRE

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

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Un enemic del poble, de H. Ibsen, dir.
Miguel del Arco. Fins al 21 de juny. Sobretítols en castellà i anglès cada dissabte. Dia 7 de juny,
col·loqui després de la funció.
Tot pels diners 3. L’onzena plaga,
de Victoria Szpunberg, dir. David
Selvas. Estrena el 4 de juny. Fins
al 21 de juny.

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Incendis, de Wajdi Mouawad. Dir.
Oriol Broggi. A partir del 17 de juny. Horaris: de dilluns a divendres, a les 20.00. Dissabte, 20 i
27 i diumenge, 21, funcions especials a les 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. The Feliuettes, un
thriller musical amb cançons de
Núria Feliu.

왘 Teatre

왘 Club

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

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Confessions de dones de 30. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30,
dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges, 18.00.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. Del 3
al 13 de juny, Non Stop Gospel,
de The Gospel Viu Choir, dir.
Moisès Sala. Horaris: dimecres,
dijous i divendres 12, 20.30 (dia
10, no hi ha funció), i dissabte,
18.00 i 20.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Don Pasquale, de Gaetano Donizetti.
Dies 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26 i 27 de juny.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Criatures particulars, amb la Cia.
Roberto White. Espectacle sense paraules per a nens i nenes a
partir de 4 anys. Horaris: divendres, 18.00; dissabtes, 12.00 i
18.00, i diumenges, 12.00 i 17.00.
Fins al 14 de juny.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Assolutamente solo,
amb David Batignani, a la sala
Joan Brossa, del 3 al 14 de juny.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, 19.00.
Blanca desvelada, Sala Fregoli,
fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87. Titzina presenta Distancia siete minutos, de Pako Merino i Diego
Lorca. Horaris: de dimarts a dijous, 20.30; divendres, 21.00;

La barrila de l’Avi

L’AVI

Un escena de l’espectacle ■ CIRCOL MALDÀ

‘The Feliuettes’ arriba al Círcol Maldà
BARCELONA TEATRE

La companyia The Feliuettes serà a l’escenari del Círcol Maldà, a partir de demà,
amb el seu espectacle The Feliuettes, l’argument del qual se centra en el personatge d’una noia que rep una estranya predicció: en el futur ella serà Núria Feliu.
L’obra està interpretada per Laia Alsina, Maria Cirici, Laura Pau i Gerard Sesé,
amb la veu en off de Núria Feliu.
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. L’Offlavillarroel: fins al 7
de juny de maig, Adela (Women’s white long sleeve sport
shirts), de Daniel Veronese, dir.
Jorge Sánchez, amb Mireia Gubianas. Horaris: dissabtes i diumenges, 12.30. I del 2 al 17 de
juny, T de Teatre i Els Tirgres
presenten Operació Moldàvia, de
Marta Pérez i Albert Ribalta. Horaris: dimarts i dimecres, 22.30.
I en doble programació: els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios a 1.000 merdes
de gags.
왘 Porta

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

Hospital, 51. Fins al 7
de juny, Entremeses, de Miguel
de Cervantes, dir. José Luis Gómez, amb Julio Cortázar, Miguel
Cubero, Palmira Ferrer, Javier
Lara, Luis Moreno, Inma Nieto,
José Luis Torrijo, Elisabet Gelabert, Eduardo Aquirre de Cárcer
i Diana Bernedo. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.00. I del 10 al 28 de juny,
El crim de la germana Bel, de
Frank Marcus, versió i dir. Rafael
Calatayud, amb Anna Casas,
María José Peris, Teresa Vallicrosa i Mamen García. Horaris: de
dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.30.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Últims dies de Confidències
a Al·là, de Saphia Azzeddine, direcció Magda Puyo. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, a les 19.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Penev, de Xavo
Giménez/La Teta Calva, del 4 al
14 de juny. Horaris: de dimecres
a dissabtes, 21.30; i diumenges,
18.30. Visions del límit, amb La
Innombrable, dies 8 i 9 de juny, a
les 21.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de Jordi Casanovas, dir.
Jordi Casanovas. Fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30; i diumenges,
18.30. I Luis Pardo, a En tu mente. Horaris: de dijous a dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.30.

divendres, 23.00; dissabtes,
00.00, i diumenges, 20.30. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes,
17.30, i diumenges, 17.00.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Estrena el 4 de juny L’any dels 30, de
Lara Diez. Horaris: de dijous a
dissabte, 20.00; i diumenges,
18.00.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. Fins al 7 de juny, Guapos&Pobres, de Xavier Torras i
Toni Martín amb Ivan Labanda,
Elena Gadel, Mariona Castillo,
Muntsa Rius, Frank Capdet, Xavi
Duch, Jorge, Velasco i Gracia
Fernández. Horaris: de dimarts a
divendres, 20.30; dissabte,
18.00 i 21.00; i diumenge, 18.30.
-

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00. Sala Petita: Incerta glòria, de Joan Sales. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.00. Sala
Tallers: No obstant això, hi va haver un moment en què tot va ser
possible, basat en textos de Muñoz Pujol. Horaris: dijous i divendres, 20.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Pica Pica presenta l’espectacle English Pitinglish, diumenge 14, 12.30.
왘 Teatre

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

Tívoli, Casp 8. Los Vivancos a Aeternum. Horaris: dimecres i dijous, 21.00; divendres, 21.30; dissabtes, 18.30 i
21.30; i diumenges, 18.30.
왘 Teatre

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

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

Teatre, Castillejos, 179.
Estrena el 3 de juny, Mi relación
con la comida, d'Angélica Liddell,
amb Esperanza Pedreño. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00. Estrena el 12 de juny, Páginas arrancadas del diario de P, d'Ignacio
del Moral. Horaris: divendres i
dissabtes, 22.15.

왘 Tantarantana

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

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La gavina, d'Anton
Txèkhov, del 7 de maig al 5 de juny. Prorroguem 3, 4 i 5 de juny.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

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

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

del Raval, Sant Antoni
Abat, 12. 50 sombras de Andreu,
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Bach, en tr nit
CLASSICA
Cor Madrigal
Intbrprets: Maria Hinojosa;
Jordi Dom~nech,Pablo Larraz,
Josep R. Olive, solistes;
Mireia Barrera, direcci6
Lloc i data: Petit Palau (31/V)
JORGE
DEPERSIA
L’any passat els dos centres musicals de Barcelona semblava
que haguessin pres consci&ncia
de les mancances bachianes al
nostre medi, i van anunciar ni
mds ni mewsque la integral de
les seves Cantates. Alhora un
grup de bachians ja estaven aixecant aquesta bandera amb
mitjans molt mds modestos entara que ambuna actitud lloable, els cors participatius. Benvinguts doncs aquests prop6sits.
E1 problemaresideix en la possibilitat de realitzar-los no com
expedient sin6 comalet artistic,
sobretot pel que anemsentint de
les propostes Palau de la Mflsica-L’Auditori, i en vista d’aquest
concert, en el qual es van interpretar a la seva manera tres
cantates vinculades al Diumenge de la Trinitat: la tricenten/wia
BWV 165 que aHudeix albany
baptismal i a l’Esperit Sant; la
BWV176, a contradiccions de
l’esperit ,i la BWV194,
a una celebraci6 d’alegria.
Crec que Bach -en el terreny
musical- representa una actitud
davant la vida, per aix6 ha transcendit rant les barreres protest antisme-catolicisme,i en la mflsica exigeix un exercici de convicci6 que no es forma en uns
assajos. Els bachians esdevenen
gaireb~ especialistes, van cada
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ARXIU

El Cor Madrigal
diumengea fer les cantates, fent ves, i la concepci6estilistica va
cos dels seus significats, molt as- plantejar un discurs poc/~gil, de
senyalats musicalment pel com- comp/~sa comp/~s,i en els solispositor. Casals feia d’aix6 un rites -tret del tenor i, en alg~na
tual quotidih ambles suites. I mesura, el bariton- d’incomper portar-la a l’escenari de con- prensi6 del lleng~atge.
cert cal molta, molta feina; 6s
I no em refereixo nom~sa la
dicci6, sin6 al fet de cantar notes
en lloc de paraules i continguts.
estableix arab claredat
Les cantates de Bach Bach
quin tipus de veu necessita i aixb
no es pot defugir (encertat per
exigeixen un exercici
exempleel timbre en el tenor).
de convicci6 que
E1 cot, en mans d’una bona didemana molt m6s que rectora corn Mireia Barrera, va
funcionar amb homogeneitat, al
uns simples assajos
margede la falta d’agilitat i expressi6, amb veus i seccions
com una culminaci6 i, lamenta- con~mcents. Tres cantates per
blement, som, en vista d’aquest al Diumenge
de la Trinitat de les
concert, molt lluny d’aix6. Un quals ningn]-fins i tot algun dels
interprets- no es va assabentar
comengament ca6tic del petit
grup instrumental ales cordes,
del contingut del text, que el
que despr6s va millorar amb el programa de m/~ tampoc no
suport d’obo+s; per6 al margede aclareix. Un tr/~mit, res m6s
q{iestions d’afinaci6 i articulalluny de Bach, que ds rods aviat
ci6, hi ha les qtiestions expressi- iHusi6.o
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L’oferta musical per als propers mesos

Els festivals de música clàssica són tan nombrosos a Catalunya com els de poprock. Vet aquí
una guia per comprovar com la clàssica garanteix la millor desconnexió durant les nits d’estiu
En contra del que es pugui imaginar, a Catalunya hi
ha tants festivals de música clàssica com de pop
rock, almenys pel que fa als que reben algun tipus de
suport de la Generalitat. És una dada reveladora
d’entre les que s’extreuen del recent estudi presen
tat per la conselleria de Cultura sobre festivals de
música a Catalunya. Els dos gèneres citats represen
ten cadascun un 23% del total dels festivals, seguits
dels que es dediquen al worldtrad (19%) i al jazz
blues (11%). Valgui això per situar l’escena clàssica
de l’estiu que està a punt de començar. A conti
nuació oferim una guia a partir de la qual és possible
construir itineraris que explorin l’oferta musical del
territori català, on, a la rutilant oferta en òpera i
dansa del festival Castell de Peralada –el que dis

CHENG XIN / GETTY

SCHUBERTÍADA

La nova veu
de Vilabertran,
Sarah Connolly
La Schubertíada de Vilabertran ha optat des
d’aquest estiu per no allargarse fins a ben
entrat el mes de setembre i concentrarà la se
va programació d’aquesta 23a edició en no
més deu dies –del 20 al 29 d’agost– en els
quals,alcostatdelaconstantisempreexcep
cional presència del baríton Mathias Goer
ne, que aquesta vegada es posa a les ordres de
Josep Pons, tindrà lloc el debut al festival de
la molt galàctica mezzosoprano britànica

Estiu
clàssic

Sarah Connolly, la inoblida
ble Agrippina de fa dues temporades
al Liceu, els recitals de la qual tenen lloc en
places com el Carnegie Hall o el Concertge
bouw. No serà l’única novetat a l’Empordà:
l’estimulant soprano Measha Brueggergos
man, vella aspiració de la Schubertíada i que
ha cantat Porgy and Bess amb Rattle i la Fil
harmònica de Berlín, obrirà el festival amb
liederdeSchubert,ShéhérazadedeRaveliels
Wesendonck Lieder de Wagner.
Altres debuts d’alta volada seran el del ba
ríton Luca Pisaroni, gendre del també barí
ton Thomas Hampson i reconegut en el re
pertori mozartià (Viena, Salzburg, Baden
Baden), que farà un concert Schubert acom
panyat al piano per l’excel∙lent Wolfram Rie
ger el 21 d’agost. I el de la soprano alemanya
Dorothea Röschmann, una altra coneguda
mozartiana,quefaràtàndemcantantMahler
eldia28ambelpianistaMalcolmMartineau,
un crac que la nit abans haurà acompanyat
Sarah Connolly en diversos lieder de Schu
bert,SchumanniRousseloenl’OhWaliWali
de Britten i algun Turina.
Com a projecte ambiciós del festival des
pertarà interès la producció amb Matthias
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posa de més patrocini privat de tot el territori– cal
sumarhi la programació de la veïna Schubertíada
de Vilabertran, que aquest any es concentra en deu
dies; el festival de Torroella de Montgrí, que també
cenyeix la seva programació al mes d’agost; el de
Santa Florentina, que ha deixat el castell de Canet
per instal∙larse a la veïna població de Caldes d’Es
trac; el del Vendrell, lliurat a la memòria de Pau
Casals; el dels Pirineus, que aquest any incorpora
cinc poblacions més; el de Nits de Clàssica de Giro
na, que serà el que abans encendrà la seva flama (el
26 de juny) retent homenatge a Pierre Boulez en el
seu 90è aniversari, o el festival Bachelona, que en la
seva 3a edició dóna mostres d’una solidesa fora del
comú. / Maricel Chavarría

Goerne
batejat com a Bach
de La cançó
& Breakfast.
de la Terra,
Arnau Tomàs repetirà
de Mahler, en
la nit del 24 amb el seu quar
l’arranjament
per a 12 músics
tet, una presència habitual a la
que en va fer Schönberg. L’alemany cantarà Schubertíada, en aquesta ocasió amb obres
alcostatdeltenorCharlesReidacompanyats de Haydn, Mozart i Schubert. I al costat dels
d’un conjunt integrat pel Dalia Quartet més mestres hi haurà dos quartets més, l’emer
un contrabaix de luxe, Frano Kakarigi, un gent i el més jove, que es podran escoltar en
quintet de vent del Miró Ensemble, un piano tres dies consecutius: el Quartet Gerhard,
i un harmònium, tots sota la direcció del amb la col∙laboració de Fermín Villanueva al
mestrePons,quefalasevaprimeraaparicióa violoncel en el Quintet per a dos violoncels de
la Schubertíada. El programa s’obre amb Schubert, i el Quartet Klimt, guanyador del
l’arranjament del mateix
Joventuts Musicals. “Se
Schönberg per al mateix
rà com un petit festival de
conjunt del Prélude à Matthias Goerne
quartets”, comenta Jordi
l’aprèsmidi d’un faune de
Roch, director del certa
Debussy. A la seva usual protagonitzarà
men i president al seu
aportació extra a la ‘La cançó de la Terra’,
torn de Joventuts Musi
Schubertíada, Goerne
cals, amb visibles ganes
de
Mahler,
dirigida
cantarà l’endemà lieder
de tornar a escoltar els
de Schumann amb el per Josep Pons
Klimt a La mort i la don
magnífic tàndem que for
zella de Schubert, que els
ma amb el pianista Ale
va fer mereixedors del
xander Schmalcz.
premi. Pel que fa al piano, aquesta edició
En concentrarse en deu jornades, la compta amb dos joves catalans, Iván Martín i
Schubertíadas’obretambéalesmatinals.Pe Ignasi Cambra, amb un programa ambiciós
rò no a unes matinals qualsevols: el violon que inclou Soler, Beethoven i Chopin (a ban
cel∙lista del Quartet Casals Arnau Tomàs, da de Schubert).
que recentment ha editat un CD amb les Sui
Els solistes de la Camerata 432 tancaran el
tes per a violoncel de Bach, interpretarà certamen –amb 180.000 euros de pressu
aquesta integral en sengles migdies (11.30 h, post–amb un concert familiar pensat per als
22 i 23 d’agost). És el que la Schubertíada ha més petits.

PAÍS: España
DIMARTS, 2 JUNY 2015

PÁGINAS: 32-34

FRECUENCIA: Diario
C U L T U R A O.J.D.:

Iniciativa, fent honor als seus
La pitada es ETA, pero el paro es
TARIFA: necesario,
77280 €
principis; sembla que són els
el rescate imprescindi
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Sumisión de Houellebecq, ¿una
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sátira brillante o un panfleto isla
mófobo y machista algo ingenioso y
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cínico?
Tengo dudas, como siempre.
@NachoVegasTwit
Nacho Vegas Músic

@DaniMateoAgain
Dani Mateo Actor

Carmen, femenina i feminista visió del mite
espanyol.
Unaaltramiradasobrelesdonesl’aporta
rà La Fura a El amor brujo: el fuego y la pala
bra. Quant a òpera, Peralada produeix en
aquesta ocasió un prometedor Otello de
Verdi,ambGregoryKunde,CarlosÁlvarezi
Eva Marie Westbroek acompanyats de l’or
questra del Liceu, que aquesta vegada no di
rigirà el magnífic mestre Armiliato –que ha
caigut del cartell–, sinó el també italià Ric
cardo Frizza. Això serà l’1 d’agost, de mane
raquequis’acostieldiaabansaPeraladapo
El festival Castell de Peralada, de la progra drà gaudir per primera vegada al festival
mació del qual ja va informar àmpliament d’una de les grans veus convidades en
La Vanguardia a la seva edició de l’11/ aquesta edició: el wagnerià Klaus Florian
IV/2015, obre aquest any el 10 de juliol amb Vogt. Un altre recital únic el brindarà el 6
dansa. Ni més ni menys que dues vetllades d’agost el tenor Juan Diego Flórez, amb el
amb el Béjart Ballet Lausanne, que després seu repertori d’àries franceses, cita ineludi
delamortdelgrancoreògrafdirigeixaraGil ble de l’estiu empordanès. I els 10 i 11 se sen
Roman i que portarà peces emblemàtiques tirà a l’església del Carme respectivament el
del mestre com són Bolero, Suite Barocco i 7 contratenor croat Max Emanuel Cencic, en
danses gregues. La dansa té el seu plus en un concert barroc, i la soprano Diana Dam
aquestfestivallliuratal’òperailalírica:dues rau. A tall d’eixos temàtics, el festival –que
setmanes després, el 24
aquestanyorganitzaau
de juliol, la fabulosa
tobusos des de la plaça
étoile del ballet de l’Òpe Frizza substitueix
Urquinaona de Barcelo
ra de París, Sylvie Gui
na– completa la seva
llem, que en la seva últi el mestre Armiliato
aproximació a Shakes
ma etapa en actiu s’ha al capdavant de la
peare amb una lectura
posat en mans dels més
dramatitzada d’Otello
producció
de
l’‘Otello’
atrevits coreògrafs de
(l’endemàdel’òpera)ial
l’escena contemporà de Verdi del festival
mite de Carmen, amb la
nia, assistirà al festival
producció de cambra de
de l’Empordà amb la se
nou encuny 4 Carmen,
vagiradecomiatdelses
muntatge de Marc Ro
cenaris. I, d’altra banda,
sich inspirat en l’èxit de
María Pagés portarà Yo,
Dido Reloaded.
CASTELL DE PERALADA

D’‘Otello’,
Béjart i Juan
Diego Flórez
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La única solución sería componer
un himno nuevo a base de pitadas
y algún insulto.
@DolorsBoatella

Dolors Boatella Contralt

no podria haver trobat més bona acollida.
L’Ajuntament de Caldes ha posat tota me
na de facilitats i dos recintes: l’església Par
roquial (per a 300 persones) i el parc Mun
tanyà (400). I disposarà llançadores fins al
parc que passaran per l’estació de tren.
El festival obre l’11 de juliol amb un
recital de Katerina Tretiakova, a qui
presentalasevaparella,RicardoEstrada,al
piano, al costat del tenor Carlos Cosías. El
16, recital de piano amb Sergey Belyavskiy,
guanyador del Maria Canals 2014. Els dos
diessegüents,elplatfortdel’edició:l’òpera
El festival de Santa Florentina ha emigrat Carmen en veus com la de Laura Virella o
de l’enclavament que el va veure néixer, Josefine Grützmacher, acompanyades per
aquest pati d’armes de magnífica acústica solistes de diverses formacions orquestrals
situat al castell de Canet que porta el seu (OBC, Simfònica del Vallès...) dirigides per
nom i que fins fa un parell d’anys era pro Diego Martín Etxebarria. El Cor del Liceu
pietat de la família que organitzava el cer també tindrà la seva aparició en el Santa
tamen. Però Carlos Hartmann, el seu di Florentina (25 de juliol), així com el ballet,
rector, no ha trobat la sintonia desitjada ja que el Ballet Rus Barcelona col∙laborarà
ambelsnouspropietarisdelcastellihaatès en l’Elogi a la dansa del pianista Daniel
noves propostes com la que li va fer l’Ajun Blanch i la violinista Kalina Macuta. El dia
tament de Caldes d’Estrac. “No vull que la 31 Albert Deprius dirigirà la Simfònica
gent compari acústica ni lloc; he volgut gi Harmonia amb obertures d’òperes i l’1
rar full i he dubtat si mantenir el nom del d’agost hi haurà un concert americà, o gala
festival, però m’interessa que es conegui el de sopranos, amb Núria Vilà, Sara Blanch i
recorregut que té. Ara es diu només Santa Rachel Bernstein.
Florentina a Caldes
Actuaran també Ara
d’Estrac, sense menció
Malikian, el pianista
del castell, que, qui sap, L’òpera ‘Carmen’
Vestard Shimkus i l’Or
potser tornarem a in
questra de Cambra de
es
veurà
al
parc
corporar un dia”.
París amb clàssics de
Amb un pressupost Muntanyà de Caldes
pel∙lícules. I tancaran el
semblant al de l’any
15 d’agost Alex Vicens,
passat de 80.000 euros i d’Estrac els dies 17 i 18
Albert Deprius i Albert
el patrocini de Banc Sa de juliol per 40 euros
Casals amb la tradicio
badell,SantaFlorentina
nal gala de tenors.
S A N TA F LO R E N T I N A

Caldes guanya
el festival que
perd Canet

FESTIVALS
Daniel del Pino al piano.
En aquesta actuació
Peled tocarà amb el vio
loncel del mateix Casals –un Bergonzi
Goffriller del 1773– i reproduirà el con
cert que va fer Casals fa 100 anys a Balti
more, on Peled resideix i és professor de
violoncel.
Les orquestres que es podran sentir en
el certamen seran l’Orquestra Camera
Musicae, amb l’estrena d’Amoremes
d’Albert Guinovart (15 de juliol), l’Or
questra Camerata XXI amb versions del
L’Auditori Pau Casals obre un any més segle XXI, així com la presència de Pablo
les seves portes per rebre la 35a edició del Ferrández, que és becari de la Fundació
Festival Internacional de Música Pau Ca Pau Casals (1 d’agost), o l’Orquestra Berg
sals per acollir un total de 16 actuacions de Praga (22 d’agost). També hi haurà
(de l’11 de juliol al 22 d’agost) durant les combinacions com per exemple l’En
quals es podrà gaudir de peces de Beet semble Meridien, que interpreta peces
hoven, Bach, Schumann, Chopin, Mozart de música antiga i barroca dels segles
o Brahms, de la mà d’orquestres, cobles, XVII i XVIII amb el trio de jazz format
cors, duos o quartets. El festival conti per Manel Camp, Matthew Simon i
nuarà tenint com estrella el violoncel i es Gemma Abrié (15 d’agost), ja que segons
donarà gran importància al cant coral i a la violinista i directora de l’Ensemble
la cobla catalana: “Això és el que volia el Meridien, Elisabet Bataller, una de les
mestre”, va assegurar el regidor de cultu característiques que uneix el jazz i el
ra del Vendrell.
barroc “és la capacitat d’improvisar”.
El festival s’inaugurarà amb l’actuació Una altra de les presències importants
del violoncel∙lista ja
durant el festival serà
ponès Ko Iwasaki,
Michel Bouvard i Ya
antic alumne de Ca El festival del
suko UyamaBouvard
sals, junt amb la seva
a l’orgue (18 d’agost), i
Vendrell
obrirà
l’11
germana Shuku Iwa
el violoncel∙lista arme
saki al piano. Una de de juliol amb el
ni Narek Hakhnaza
les actuacions més
ryan, guanyador del
esperades serà la del violoncel∙lista japonès
Concurs Txaikovski
6 d’agost amb Amit Ko Iwasaki
2011 (20 d’agost). /
Peled al violoncel i
Alejandro Esteban
FESTIVAL PAU CASALS

Amit Peled i
el violoncel
de Pau Casals
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ra el festival el tenor Josep Bros–, com can
tates –les de Bach en les veus de Laia
Frigolé, Anna Alàs, Víctor Sordo i Pablo
Acosta junt amb el Cor de Cambra del Palau
de la Música, en una producció ja rodada de
l’Acadèmia1750–,comcançócultaitradici
onal, amb María Bayo en un repertori brasi
ler i de cançó francesa.
Una de les perles del festival serà, el 6
d’agost, l’actuació de la soprano austríaca
AnnaProhaska,lanovareinadel’òperabar
roca que, junt amb l’Ensemble Arcangelo
dirigit per Jonathan Cohen, cantarà des d’O
També ha alterat el seu calendari el festival
let em weep (Purcell) fins a àries de La Calis
Torroella de Montgrí, que en aquesta 35a
to de Cavalli. També actuarà el King’s Con
edició deixa de comptar amb la presència
sort de Robert King mostrant la influència
del seu fundador, Josep Lloret, que s’ha re
italiana en la Gran Bretanya del segle XVII.
tirat i cedeix la presidència de Joventuts
El Concerto Italiano, de Rinaldo Alessan
Musicals a Albert Bou. El que abans succeïa
drini, farà una radiografia de Vivaldi, i Jordi
en cinc o sis setmanes queda concentrat en
Savall i el seu Hespèrion XXI abordaran
tres, del 2 al 20 d’agost. Encara que a tall
l’esperit armeni als cent anys del genocidi.
d’aperitiu se celebra el Fringe, la secció del
AtenciótambéalssolistesdelfestivaldeLu
festival per la qual passen els artistes joves
cerna –Lucerne Festival Winds–, que toca
(més de 130 en quatre jornades) procedents
ran quintets de Beethoven i Mozart al cos
tant de les escoles superiors catalanes com
tat del pianista Enrique Bagaría, artífex de
de Basilea, Alemanya o París.
la trobada. També serà a Torroella l’En
“Després d’estudiar els públics hem vist
semble La Fenice, en el seu 25è aniversari,
que el nostre és fidel al mes d’agost”, co
ambL’OrfeodeMonteverdi. Ienlapianísti
menta la directora del
ca destaquen Khatia
certamen,MontseFaura,
Buniatishvilli, el jove
que ha dissenyat un pro La soprano austríaca
Jan Lisiecki amb la Sim
grama que celebra es
fònica del Vallès, i Joa
actua
amb
l’Ensemble
pecialment les veus. De
quín Achúcarro.
la dotzena de concerts Arcangelo, i el
El pressupost del fes
anunciats, la meitat són a
tival és de 451.000 eu
càrrec d’intèrprets relle Concerto Italiano
ros, 336.500 dels quals
vants de la veu, que abor radiografia Vivaldi
els posen les institu
den tant òperes –inaugu
cions públiques.
TORROELLA DE MONTGRÍ

Prohaska
regna a l’òpera
barroca
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L’oferta musical per als propers mesos
alerta, cases particulars. El que senten.
Bachcelona proposa d’escoltar Bach en
cases obertes per a l’ocasió. Un open house
però artístic.
En total seran més de 70 músics i 16 acti
vitats repartides per cicles: Bach impro
visador, essencial, domèstic, pedagògic...
Es tracta de tres idees bàsiques: presentar
Bachatravésdenousformats(cinema,xer
rades, dins de la litúrgia); consolidar la par
ticipació de determinats artistes –Ton Ko
opman en persona ha volgut tornar–, i ge
nerar proximitat envers Bach en espais
En la seva 1a edició del 2013 va registrar coneguts, per a no pas més de cent o 150
5.000 persones, en la 2a, més de 7000. Bar persones i amb preus diversificats.
celona necessitava una oferta bachiana
La festa arrenca amb dos concerts de
creixent com la que proposa el projecte Koopman en format gran per als quals s’ha
Bach Zum Mitsingen, amb intèrprets de tot buscat mecenes (l’ambaixada holandesa i
Europa que vénen a Barcelona a compartir la Fundació Banc Sabadell). Concerts per a
la música del geni alemany. Serà del 23 al 28 dos, tres i quatre claus de Bach i Vivaldi,
de juliol en espais em
creant un diàleg entre
blemàtics de la ciutat:
tots dos, i amb arranja
Catedral, Palau de la Ton Koompan en
ments del mateix intèr
Música, plaça del Rei o
pret holandès –tal com
Capella de l’Esperança, persona ha volgut
es feia en l’època, quan
als quals cal afegir el participar per partida
Bacharreglavaconcerts
Museu Marés o la Fil
deVivaldi–.El24actua
doble
en
aquesta
moteca de Catalunya,
rà el Trio Barroc del Ca
que acullen activitats edició de Bachcelona
fè amb Joan Codina ex
paral∙leles, com la tro
plicant com es ballaven
bada d’artistes i públic
les danses de l’època a la
amb una degustació de vins Bach, o la pro plaça del Rei; el 25, la Bach Cantata, amb
jecció del documental de la BBC sobre l’Ensemble i cor BZM i Daniel Tarrida a
John Eliot Gardiner. O sales insòlites com l’orgue i Pau Jorquera a la direcció (artífexs
el Jamboree (amb Manel Camp, Llibert d’aquest Bachcelona) a Santa Maria del Pi.
Fortuny i Mireia Farrés en JZBach); o, El 26 tocarà Le Tendre Amour, que repeti
ranel28ambelssolistesdelaBecaBach,iel
27 Sebastian KüchlerBlessing tocarà l’or
gue a la Catedral i Dani Figueras insuflarà
flamenc al mestre alemany.
BACHCELONA

La connexió
barcelonina
amb Bach

Gento (al qual s’arriba en telefèric) o el Niu
de l’Àliga (en telecabina).
El Quartet Casals inaugurarà el festival
en el claustre de la catedral de Santa Maria
d’Urgell,alaSeu,ielseucellista,ArnauTo
màs,portaràlessevesSuitesdeBachaSan
ta Maria d’Avià i a Canillo. Se sentirà un
CantdelaSibil∙lapelcontratenorJordiDo
mènech a Sort i a Escalarre. I del llaütista
Hopkinson Smith, una llegenda en el món
de la corda, es passarà al maridatge entre
barroc i flamenc amb Rafael Bonavita a la
guitarrabarrocaiLeonorLealalball.L’Or
El Festival de Música Antiga dels Pirineus questra Barroca de Sevilla interpretarà els
(FeMAP), que en la seva 5a edició s’estén Concerts de Brandenburg, i Andreas Pritt
els dos mesos de ple estiu –del 3 de juliol al witz i la Lookingback Baroque Orchestra
30 d’agost–, no para d’incorporar noves mirarancapaVivaldi,PurcelloGeminiani.
poblacions. Amb Bourg Madame, En
Pel que fa als cors, els catalans: la Coral
camp, Canillo, Sant Llorenç de Morunys i Cantiga commemorarà el 700è aniversari
Sant Joan de les Abadesses ja són 26 els de la mort de Ramon Llull, i el Cor Infantil
municipis participants,
Amics de la Unió inter
pertanyents a tres es
pretarà lStabat Mater
tats diferents (també En la seva cinquena
de Pergolesi amb el
Andorra i l’Alta Cerda
Quartet Arcattia, diri
edició,
el
FeMAP
nya francesa). Als cinc
gits per Josep Vila i Jo
anysdelseunaixement, ja és el festival de
ver. Duos interessants
es pot dir que el FeMAP
els formats per Fahmi
música
antiga
més
ja és el festival de músi
Alqhai i Rami Alqhai a
ca antiga més gran gran d’Europa
la viola de gamba –el
d’Europa, amb 45 con
primer d’ells dirigeix a
certs que celebraran 18
més l’Acadèmia de Mú
formacions i un pressupost de 325.000 eu sica Antiga del FeMAP en un repertori del
ros. Són 8.700 entrades a la venda però, segle XVII–; el Symbiotic Duo de violins
alerta, amb més de 60 packs turístics, ja barrocs, i, sens dubte, Tasto Solo... al servei
que no es tracta només d’escoltar música d’anònims del segle XV i XVI. Sense obli
sinó d’on i de com arribarhi. Per exemple: dar el programa Vivaldi de Musica Alche
una interpretació sorpresa en la ruta per mica, amb l’eivissenca violinista de moda,
les mines de petroli de Riutort (Guardiola Lina Tur, o el duo format per Arianna Sa
de Berguedà), o concerts en entorns na vall i Petter Udland Johansen en tradicio
turals com el llac d’Engolasters, l’Estany nals catalanes, noruegues o sefardites.
MÚSICA ANTIGA PIRINEUS

Ja són 26
municipis
i 45 concerts

FESTIVALS
NITS DE CLÀSSICA

Grans parelles
artístiques
a Girona
El Festival Nits de Clàssica reunirà a Giro
na, entre els dies 26 de juny i 15 de juliol,
grans intèrprets del circuit nacional i in
ternacional, començant pel cap de cartell,
el músic Rinaldo Alessandri, que dirigirà
al seu famosíssim grup, el Concerto Italia
no, una formació que ha revolucionat la

interpretació de madrigals i ha rescatat
obres que estaven en l’oblit. Per a aquesta
quarta edició del certamen s’han progra
mat tretze concerts, dels quals sis seran
gratuïts en un intent de “democratitzar la
música clàssica”, segons va explicar el dia
de la presentació del certamen el director
artístic, Víctor García de Gomar.
Una edició que aquest any retrà home
natge al gran compositor i director d’or
questra francès Pierre Boulez, que el març
passat va fer 90 anys, amb un doble con
cert gratuït en el qual es repassaran algu
nes de les seves composicions a càrrec del
pianista barceloní Miquel Villalba i del
virtuós Quartet Tana.
Aquesta quarta edició arrencarà el 26
de juny amb un concert a càrrec de l’or
ganista titular de la basílica de la Sagrada
Família, Juan de la Rubia, però aquesta
vegada a la catedral de Girona, escenari
que també acollirà l’actuació de l’Ensem
ble Plus Ultra, una formació integrada
pels millors cantants britànics de la músi

6 de juny de 2015
Recinte Modernista
de Sant Pau
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ca antiga. El festival reunirà també sobre d’altres obres, el Bolero de Ravel arranjat
el mateix escenari diverses parelles artís pel mateix Tristano i La consagració de la
tiques, com la formada per la mezzoso primavera de Stravinsky.
prano sueca Anne Sofie von Otter i el for
El festival, en la seva aposta pels músics
tepianista sudafricà Kristian Bezuiden joves i per la recerca de nous públics, ofe
hout. O la integrada per la soprano rirà dos concerts gratuïts en els quals par
britànica Emma Kirby i
ticiparan, per una ban
el suec Jacob Lindberg,
da, la soprano Maria
un dels grans llaütistes de
Pujades, el baríton
Anne
Sofie
von
Otter
la música del Renaixe
Oriol Mallart i Clau
ment i el Barroc. Sense actuarà amb Kristian
dio Suzin al piano; i
oblidar la parella confor
per una altra, la gui
Bezuidenhout
i
Emma
mada per la considerada
tarrista Giulia Ballare i
millor violinista del món, Kirby al costat de
el trio Süsses, sorgit
Tabea
Zimmermann,
del Conservatori Su
Jacob
Lindberg
amb el pianista Javier Pe
perior de Música del
rianes. Ni el trio format
Liceu el 2014.
pel tenor Ian Brostridge,
Les Danses simfò
el violoncel∙lista Steven Isserlis i Julius niques que Bernstein va escriure per a
Drake al piano. Per la seva part, els pianis West Side Story interpretades per la Jove
tes Alice Sara Ott i Francesco Tristano, Orquestra Nacional de Catalunya posaran
amb el concert Scandal! delectaran el pú el 15 de juliol el punt final a una edició que
blic amb un programa basat en els Ballets aquest any disposa d’un pressupost de
Russos de Diaghilev: s’escoltaran, entre 160.000 euros. / Sílvia Oller

Entre nosaltres

1a Jornada Participativa Qualitat de Vida i Càncer de Mama

Viu. Orienta’t. Lluita. Avança.

Descarrega’t el programa: www.entrenosaltres.org

Entrada lliure i gratuïta.
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Orquestra Barroca
Casa da Música

‘Art mochica de
l’antic Perú’

L’actuació té lloc al
Palau de la Música
Catalana, a les 19.00 h.

L’exposició té lloc al
CaixaForum de
Barcelona.

BARCELONA

Taller de Músics com a altaveu artístic dels joves
músics. Cada dilluns es
dedica la sessió a alguns
mestres que han marcat
la història del jazz.

EXPOSICIÓ

‘Josep Valls, el retorn’.
Fins al 20 de juny la Biblioteca de Catalunya ofereix una exposició sobre
aquest compositor i violoncel·lista. La mostra repassa cronològicament la
trajectòria vital i professional de Valls amb la voluntat de retre homenatge a la persona, el compositor i l’intèrpret.

BARCELONA

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

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Occupied Pleasures’.
Tanya Habjouqa va guanyar el World Press Photo
2014 amb les seves fotografies sobre la vida diària
a Palestina. Al Palau Robert es pot visitar l’exposició Occupied Pleasures,
que observa els petits
–però no per això insignificants– moments de la
vida quotidiana amb un
esmolat sentit de l’humor, tot revelant una narrativa que contrasta amb
els reportatges més habituals sobre aquest mateix
tema, centrats sobretot
en la violència i el conflicte. Més de quatre milions
de persones viuen a la
franja oest, a Gaza i a Jerusalem. La majoria de la
gent procura, segons el
relat de la fotògrafa, gaudir de les seves vides en
un context de conflicte,
sota condicions polítiques
i econòmiques difícils i
amb llibertat de moviments limitada després
de 48 anys d’ocupació. El
festival DOCfield, en què
s’inclou el projecte Occupied Pleasures, té el suport institucional de la
Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Barcelona. Les imatges s’han fet
entre el 2009 i el 2015.
L’autora es fixa, amb un
agut sentit de l’humor, en
aquests petits moments
de la vida diària, i ens revela unes realitats que
contrasten fortament
amb les imatges que normalment arriben de la regió, centrades en la violència i el conflicte.

BARCELONA

20.30 CONCERT
‘Mestres del jazz’. L’any
2012 el Jazz Sí Club Taller de Músics del barri del
Raval de Barcelona va celebrar el vintè aniversari,
històricament vinculat al

BARCELONA
21.00 VÍDEO

Esteve Riambau i Joseo Maria Pou retraten la personalitat d’Orson Welles ■ ARXIU

Orson Welles i el teatre
BARCELONA

20.00 TEATRE

El Teatre Romea és avui l’escenari
on té lloc l’espectacle Feliç centenari, Mr. Welles!, un muntatge al
voltant de les relacions entre Orson Welles i el teatre.
Es tracta d’una funció protagonitzada per dels dos grans intèrprets de l’escena catalana, els actors Josep Maria Pou i Carles Canut, amb la dramatúrgia i direcció
d’Esteve Riambau, director de la
Filmoteca de Catalunya i gran es-

pecialista en la vida i obra d’Orson
Welles. Es tracta d’una vetllada
única coorganitzada per la Fundació Romea i amb caràcter gratuït:
els abonats de la Filmoteca de Catalunya, del Romea i el públic general podran assistir-hi demanant
invitacions.
A Feliç centenari, Mr. Welles!,
els dos actors representen sobre
l’escenari una entrevista televisiva
fictícia amb motiu del centenari
de l’autor de Ciutadà Kane. Es
tracta del tercer cop que Josep

Maria Pou interpreta el personatge de Welles a les ordres d’Esteve
Riambau, després de l’obra Su seguro servidor. Orson Welles i del
documental Màscares.
L’obra s’emmarca dins el seguit
d’activitats que la Filmoteca ha organitzat amb motiu del centenari
del naixement d’Orson Welles i
que van arrencar el mateix dia de
l’aniversari, el 6 de maig. Els actes
inclouen una retrospectiva, un
simposi, una exposició...
REDACCIÓ

Flux Club. L’Antic Teatre
(Verdaguer i Callís, 12)
ofereix una altra temporada de Flux Club, un club
de vídeo amb una periodicitat quinzenal amb què
es pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació
de la ciutat. Es tracta
d’una extensió del festival
de vídeo d’autor Flux,
amb sessions obertes a
tot el que passa en el
camp del vídeo a Barcelona, que complementen el
festival des del punt de
vista dels continguts i que
estenen el període d’acció
més enllà dels dies estrictament dedicats al festival. Al Flux Club fan tot tipus de sessions amb projeccions, videoactuacions
i col·loquis mitjançant els
quals es pot establir contacte amb els creadors.

BARCELONA

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

Jordi Savall ■ ACN

L’arquitectura d’Enric
Miralles

Jordi Savall tanca
temporada a l’Auditori

BARCELONA

BARCELONA

La Fundació Enric Miralles (Passatge de la Pau, 10
bis) ofereix la mostra Urban regeneration 19922022, que exposa part de l’obra de l’arquitecte.

Jordi Savall interpreta, a l’Auditori, diverses versions del salm Dixit Dominus, compostes per Vivaldi, Händel i Mozart.

EXPOSICIÓ

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

21.00 CONCERT

BARCELONA
22.00 JAZZ

‘Jazz a la carta’. Al començament de la sala
Jazzman (c/ Roger de
Flor, 238) es va crear el
Jazz a la carta, amb Pere
Ferré al piano i una carta
amb una selecció dels millors estàndards del jazz.
Des de fa un parell d’anys
s’han tornat a recuperar.
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GIRONA

BARCELONA

‘Sonder Züg’. Des d’avui
i fins a finals de mes al
Museu d’Art es pot veure
aquesta obra de Joaquim
Serrano i Bou, dins el cicle Un mes, una obra. És
una obra de pigments sobre tela de dimensions de
130 per 130 cm, que pertany al fons de la Diputació de Girona. L’estudi ha
anat a càrrec d’Ibet Vila i
Tràfach.

왘 Apolo

EXPOSICIÓ

GIRONA

EXPOSICIÓ
‘Murs’. Des d’avui i fins el
dia 30 d’aquest mes, l’Espai dels Amics del Museu
d’Art acull l’exposició
Murs, de Marc Estany,
d’escultures de ferro. Es
pot veure de dilluns a divendres.

GIRONA

SEMINARI
‘The Human Reality
and the Basic Reality:
Mind, Experience, Language and Society’. La
Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona
acull fins el 5 de juny
aquest seminari a càrrec
de John R. Searle (Universitat de Berkeley).
Han confirmat també la
seva assistència Nicole
Badovinac (Universitat
de Berkeley) i Josef Moural (Jan Evangelista Purkyne University). Les sessions es faran en anglès.

LLEIDA

EXPOSICIÓ
‘Georges Méliès: la màgia del cinema’. Caixafòrum ret homenatge a qui
ha estat considerat el primer mag del cinema,
Georges Méliès.

L’acudit

<<

<<

‘La bèstia i el sobirà’

‘Catalunya moto’

La polèmica exposició
es pot veure al Macba
fins al mes de gener
del 2016.

L’exposició que
s’ofereix al Palau
Robert té lloc fins a
l’octubre.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Els dies feliços, de Samuel
Beckett, sota la direcció de Sergi
Belbel. Estrena el 3 de juny. Fins
al 21 de juny.

TEATRE

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

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Un enemic del poble, de H. Ibsen, direccio de Miguel del Arco. Fins al 21
de juny. Amb sobretítols en castellà i anglès cada dissabte. Dia
7 de juny, col·loqui després de la
funció. I en doble programació:
Tot pels diners 3. L’onzena plaga,
de Victoria Szpunberg, dir. David
Selvas. Estrena el 4 de juny. Fins
al 21 de juny.

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
l’espectacle Incendis, de Wajdi
Mouawad. Direccio: Oriol Broggi.
A partir del 17 de juny. Horaris:
de dilluns a divendres, a les
20.00; i dissabtes, 20 i 27 i diumenge, 21, funcions especials a
les 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Kabarett Protokoll, a
càrrec de la companyia La Bacanal. Properament, The Feliuettes,
un thriller musical amb cançons
de Núria Feliu.

왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00. Sala Petita: Incerta glòria, de Joan Sales. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.00. Sala
Tallers: No obstant això, hi va haver un moment en què tot va ser
possible, basat en textos de Muñoz Pujol. Horaris: dijous i divendres, 20.00.

왘 Club

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

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Confessions de dones de 30. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30,
dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges, 18.00.

왘 Teatre

왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. Del 3
al 13 de juny, Non Stop Gospel,
de The Gospel Viu Choir, dir.
Moisès Sala. Horaris: dimecres,
dijous i divendres 12, 20.30 (dia
10, no hi ha funció), i dissabte,
18.00 i 20.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Don Pasquale, de Gaetano Donizetti.
Dies 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26 i 27 de juny.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació adults: fins al
19 de juny, dilluns, 1 de juny,
Quiero jugar a un juego, amb David Moreno; dimarts, 2 de juny,
Bufonant, amb Toni Albà; dimecres, 3 de juny, El sommelier,
amb Fermí Fernàndes; dijous, 4
de juny, La caja tonta, monòleg
de Juanjo Albiñana; i divendres,
5 de juny, Animales irracionales,
amb Joan i Roc Olivé.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Criatures particulars, amb la Cia.
Roberto White. Espectacle sense paraules per a nens i nenes a
partir de 4 anys. Horaris: divendres, 18.00; dissabtes, 12.00 i
18.00, i diumenges, 12.00 i 17.00.
Fins al 14 de juny.

XAVI TORRENT

Los Vivancos porten el seu espectacle
‘Aeternum’ al Teatre Tívoli
BARCELONA TEATRE

La companyia Los Vivancos actuen al Teatre Tívoli amb el seu espectacle Aeternum, un muntatge que barreja flamenc, ballet, dansa contemporània, folklore,
arts marcials, acrobàcies, circ, vestuari de disseny i una espectacular banda sonora. Amb la col·laboració de Daniele Finzi Pasca, creador d’espectacles com ara
Corteo, del Cirque du Soleil.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Assolutamente solo,
amb David Batignani, a la sala
Joan Brossa, del 3 al 14 de juny.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, 19.00.
Blanca desvelada, Sala Fregoli,
fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87. Titzina presenta Distancia siete minutos, de Pako Merino i Diego
Lorca. Horaris: de dimarts a dijous, 20.30; divendres, 21.00;
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. L’Offlavillarroel: fins al 7
de juny de maig, Adela (Women’s white long sleeve sport
shirts), de Daniel Veronese, dir.
Jorge Sánchez, amb Mireia Gubianas. Horaris: dissabtes i diumenges, 12.30. I del 2 al 17 de
juny, T de Teatre i Els Tirgres
presenten Operació Moldàvia, de
Marta Pérez i Albert Ribalta. Horaris: dimarts i dimecres, 22.30.
I en doble programació: els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios a 1.000 merdes
de gags.
왘 Porta

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

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

왘 Romea,

Hospital, 51. Fins al 7
de juny, Entremeses, de Miguel
de Cervantes, dir. José Luis Gómez, amb Julio Cortázar, Miguel
Cubero, Palmira Ferrer, Javier
Lara, Luis Moreno, Inma Nieto,
José Luis Torrijo, Elisabet Gelabert, Eduardo Aquirre de Cárcer
i Diana Bernedo. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.00. I del 10 al 28 de juny,
El crim de la germana Bel, de
Frank Marcus, versió i dir. Rafael
Calatayud, amb Anna Casas,
María José Peris, Teresa Vallicrosa i Mamen García. Horaris: de
dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.30.

왘 Tantarantana

왘 Sala

왘 Teatre

Atrium, Consell de Cent,
435. Últims dies de Confidències
a Al·là, de Saphia Azzeddine, direcció Magda Puyo. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, a les 19.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Penev, de Xavo
Giménez/La Teta Calva, del 4 al
14 de juny. Horaris: de dimecres
a dissabtes, 21.30; i diumenges,
18.30. Visions del límit, amb La
Innombrable, dies 8 i 9 de juny, a
les 21.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de Jordi Casanovas, dir.
Jordi Casanovas. Fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30; i diumenges,
18.30. I Luis Pardo, a En tu mente. Horaris: de dijous a dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.30.

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

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La gavina, d'Anton
Txèkhov, del 7 de maig al 5 de juny. Es prorroga els dies 3, 4 i 5
de juny. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.00, i diumenges,
18.00.

Poliorama, La Rambla,
115. La companyia Pica Pica presenta English Pitinglish, diumenge 14, 12.30.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Clicks. Horaris: dissabte,
18.00 i 21.00, i diumenge, 19.00.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Los Vivancos a Aeternum. Horaris: dilluns 1, 18.30; dimecres i dijous,
21.00; divendres, 21.30; dissabtes, 18.30 i 21.30; i diumenges,
18.30.
왘 Teatre

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

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

Teatre, Castillejos, 179.
Estrena el 3 de juny, Mi relación
con la comida, d’Angélica Liddell,
amb Esperanza Pedreño. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00. Estrena el 12 de juny, Páginas arrancadas del diario de P, d’Ignacio
del Moral. Horaris: divendres i
dissabtes, 22.15.

왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Berto Romero. Tots els divendres, a les 22.45.
Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión. Horaris: dilluns 1, 18.30; de dimecres a divendres, 21.00, dissabtes, 18.30
i 21.30, i diumenges, 18.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abat, 12. 50 sombras de Andreu.
Horaris: divendres, 23.00; dissabtes, 00.00, i diumenges,
20.30. Programació infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30, i diumenges, 17.00.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. Fins al 7 de juny, Guapos&Pobres, de Xavier Torras i
Toni Martín amb Ivan Labanda,
Elena Gadel, Mariona Castillo,
Muntsa Rius, Frank Capdet, Xavi
Duch, Jorge, Velasco i Gracia
Fernández. Horaris: de dimarts a
divendres, 20.30; dissabte,
18.00 i 21.00; i diumenge, 18.30.
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Barcelona ciutat

EXPOSICIONS
DE LA SETMANA

Palau 100. Concert a càrrec de l’Or

questra Barroca Casa de Música, amb
Andreas Staire, direcció i clavecí. In
terpreta obres de Telemann i Bach.
Palau de la Música (19 hores). 12, 15,
25 i 30 euros.
Il Baldo Valzer Delle Belle. Represen

tació d’aquesta adaptació de la no
vel∙la de Vasco Pratolini, Le ragazze di
Sanfrediano (1949), a càrrec de la
companyia Il Teatro Stabile de Barce
llona. 7 euros a benefici de l’associa
ció Amigos del Cayapas. En italià.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sarrià,
8 (19 hores).
Feliç centenari, Mr. Welles! Espectacle

commemoratiu del centenari del nai
xement d’Orson Welles, amb Josep
Maria Pou i Carles Canut. Guió i direc
ció Esteve Riambau.
Teatre Romea. Hospital, 51 (20 hores).

WTF Jazz, funk, hip hop. Jam session
especial 14è aniversari. L’artífex

d’aquestes sessions, Aurelio Santos,
n’ha preparat una de sorprenent per
què els assistents puguin viure la mà
xima expressió de l’experiència Jam
boree.
Jamboree. Pl. Reial 17 (20 h). 5 euros.
Mestres del Jazz. Com cada dilluns,

sessió dedicada a grans mestres que
han marcat la història d’aquest estil i
que, d’una manera o altra, han re
percutit en la nostra, amb Jaume Vi
laseca, piano, Dick Them, contra
baix, i Ramon Díaz, bateria.
Jazzsiclub. Requesens, 2 (20.30 hores).
8 euros, consumició inclosa.
Flamenc. Espectacle a càrrec del grup

Somorrostro, format per David de Jo
sé, cante, Mónica la Chicuela, cante,
Puchero, toque, Lucas Balbo, caixó.
Iñaki Márquez, ball, i Cristina Blanco
Eslava, ball.
Los Tarantos. Plaça Reial, 17 (20.30,
21.30 i 22.30 hores). 10 euros.
Flux Club. Sisena temporada d’aquest

club quinzenal de vídeo, el qual pre
tén reflectir la vitalitat del vídeo de
creació de Barcelona.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (21
hores). Gratuït.

TELÈFONS
Ú T I LS

]Al CaixaForum s’inaugura aquesta setmana una

gran exposició sobre l’obra de l’avantguardista
arquitecte finlandès Alvar Aalto. També aquesta
setmana es podrà veure una exposició a Sitges de
l’artista marroquí Mimouni el Houssaine

Art sense
fronteres. La

Aalto, l’avantguarda
Dimarts, 2
Melodies al carrer. Fotografia en
blanc i negre, amb motiu del dia de
la Música. Cotxeres Borrell, Vilado
mat 28, Barcelona.
Primavera d’Art. Mostra de llibres
d’artista a càrrec de membres del
col∙lectiu Colbacat_BcnArtConLli
bre. Entrada lliure. Col∙legi Oficial
de Disseny Gràfic de Catalunya. Pa
radís, 5, Barcelona (inauguració,
18.30 hores).
Viatge al cor del petit Lucas. Isao Llo
rens Ishikawa presenta una selecció
de dissenys creats per il∙lustrar els
contes que l’escriptora Teresa Puig
dedica al Lucas. La Casa de la Parau
la. Rosselló, 154, Barcelona (inau
guració, 19.30 hores).

galeria Out of Africa
presenta aquesta
exposició de
Mimouni el
Houssaine (1957),
un dels grans
pintors
contemporanis del
Marroc. A través de
les seves pintures
poètiques i plenes
de simbolismes, El
Houssaine
transporta
l’espectador a l’altra
riba del Mediterrani.
L’artista ensenya
arts plàstiques a
Montpeller però
viatja sovint al seu
país. Galeria Out of
Africa. Major, 7,
Sitges. Del 6 de juny
al 27 de juliol.

se celebra aquest festival amb 33
exposicions d’arts visuals, quatre
instal∙lacions de carrer, actuacions i
la participació de 150 artistes.
www.inundart.org
Cosmos Art. Jordi Bofill inaugura la
seva exposició amb una performan
ce titulada Kritic. Castell∙Palau. Pla
ça del Castell, La Bisbal d’Empordà.
Fins el 28 de juny.

Diumenge, 7
Notes sobre París. Mostra de foto
grafia literària sobre el llibre de Jo
sep Pla, Notes sobre París. Fundació
Josep Pla. Nou, 51, Palafrugell. Fins
el 28 de juny, tot el dia. 2.5 euros.
Josep Maria Serra

MIMOUNI EL HOUSSAINE

Dimecres, 3
Extensió d’aigua salada. Obres de
Mònica Roselló. Museu Marítim.
Av. Drassanes, s/n, Barcelona (in
auguració, 19 hores).

Dijous, 4
Atmòsfera. Pintures de Lina Fenollo

sa. Imatges que fan abstracció de
l’espai que inspiren els diferents
sentiments. Centre cívic Pere Pru
na. Ganduxer, 130, Barcelona (in
auguració, 19 hores).
El tren dels oblidats. Aquesta exposi
ció va formar part del Festival DOC
field>15. Casa Golferichs. Gran Via,
491, Barcelona. Fins el 24 de juliol.
In process. Dibuixos de Maria Bal
cells (Sabadell, 1966). Àmbit Gale
ria d’Art. Consell de Cent, 282, Bar
celona (inauguració, 19.30 h).

Divendres, 5
Festival inund’ART. Del 5 al 7 de juny

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

RUNE SNELLMAN

Alvar Aalto. 18981976. Arquitectura orgánica, arte y
diseño. Retrospectiva sobre aquest arquitecte fin
landès, una de les figures fonamentals de l’avant
guarda artística i arquitectònica del segle XX. En
tre maquetes, mobles, làmpares, dibuixos origi

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

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

nals i fotografies històriques i noves del fotògraf
Armin Linke, s’exposen unes 350 peces. La mos
tra detalla també la visita d’Aalto a Barcelona.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 68,
Barcelona. Del 3 de juny al 23 d’agost.

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

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

Estalvia diners utilitzant
la targeta de Subscriptor

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ERA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 40

O.J.D.: 141874

TARIFA: 2800 €

E.G.M.: 718000

DILLUNS, 1 JUNY 2015

Vegeu els tràilers de les pel·lícules d’estrena i les sales de cinema de
ÁREA: 113 CM² - 10%
SECCIÓN: CULTURA
Catalunya on es projecten
a www.lavanguardia.com/trailerscine

1 Junio, 2015
Cartellera elaborada per OneData. comercial@onedata.es

IDEES

Jordi Savall tanca el cicle
El So Original a L’Auditori dirigint la Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations i
finalistes de la seva 5a acadèmia professional, interpretant
les versions del salm 109 Dixit
Dominus escrites per Vivaldi,
Händel i Mozart.
21 h. De 10 a 40 euros.

Jordi Savall

c
c
c

L’alemany Andreas Staier, un
dels intèrprets de clavicèmbal i
forte-piano més prominents del
món, i l’Orquestra Barroca Casa
da Música conclouen la primera
edició del cicle Palau 100 Bach
amb un programa dedicat a
Telemann i Bach. Palau de la
Música. 19 h.
De 12 a 30 euros.

ter
n

c

Andreas Staier

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
Thriller

LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

G

. HYDE. INT.: T. COBHAM-HERVEY I D. HERBERT-JANE.

SC

llie, una noia de 16 anys, vol sotmetre’s a una operació de
109 min.
16.00 22.00

na despedida

NUELA MORENO. INT.: C. DE MOLINA I M. HERVÁS.

gues decideixen anar de comiat de soltera.
22.45
20.00

zapatos

MCCARTHY. INT.: ADAM SANDLER I CLIFF SMITH.

16 A

97 min.

12 A

para sabates a la mateixa botiga que ha pertangut a la família
99 min.
16.00 18.00
16.00 18.10 20.15 22.25
12.05
22.20

DIR.: G. OVASHVILI. INT.: ILYAS SALMAN.

APTA

ma la frontera entre Georgia i la República d’Abkhàzia. Cada
es illes.
100 min.
16.05
18.05 20.05 22.05

más alto

TH BANKS. INT.: SKYLAR ASTIN I REBEL WILSON.

12 A

ca i l’Amy es presenten amb les Barden Bellas a un campio115 min.
15.45 18.45 21.45
16.30 19.20 22.10
16.15 19.15 22.15
16.00 18.25 20.10 22.35
12.00
16.00 18.20 20.05 22.30
12.00
16.00 18.25 20.15 22.40
12.15
16.00 18.20 20.10 22.30
12.15
16.00 18.20 20.10 22.30
16.10 19.10 22.10
s 16.15 19.10 21.55
17.40 22.35
12.10
20.10
14.30

t’hem fet?

IPPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER I C. LAUBY.

APTA

ón uns pares soferts que esperen que la filla menor, molt
asi per l’Església.
97 min.
20.30

M

Bosque Multicines
Cinesa Diagonal
Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
C Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
Comèdia
Gran Sarrià Multicines
C Palau Balaña Multicines
c Renoir Floridablanca
c Verdi HD
c Yelmo Cines Icaria
c Yelmo Cines Icaria

16.00
16.00
16.10
16.00
16.30
16.10
16.20
16.05
16.05
16.15
16.00
16.00
18.10

18.05
18.05
18.15
18.10
18.35
18.20
18.20
18.05
18.00
18.15
18.00
20.20
22.30

20.10
20.10
20.20
20.20
20.40
20.30
20.15
20.10
20.00
20.15
20.15

22.15
22.15
22.25
22.30
22.45
22.40
22.10
22.15
22.10
22.15
22.30

Party ofereix petites històries inèdites.

APTA

75 min.

M

c Yelmo Cines Icaria
c Yelmo Cines Icaria

12.10
12.05
12.00
12.30
12.15

16.10 20.30
18.20 22.40

G

11.50
14.00

Kingsman. Servicio secreto

seu entusias
c
16 A

REGNE UNIT. 2015. DIR.: M. VAUGHN. INT.: COLIN FIRTH I MICHAEL CAINE.

Acció: Un noi del carrer és reclutat per una organització d’espies.
c Yelmo Cines Icaria

c

129 min.Animació:
11.25
C

L’home del metro

11.40
13.50

El viaje más largo

EUA. 2015. DIR.: GEORGE TILLMAN JR.. INT.: S. EASTWOOD I B. ROBERTSON.

APTA

ESPANYA. 2014. DIR.: JOAN VALL.

Documental: Retrat de Ramon Julibert, un personatge quixotesc.
C Cinemes Maldà
18.00
7 A

115 min.
n

La canción del mar

Drama romàntic: Se centra en el romanç entre el Luke i la Sophia, amb ideals i
visions de la vida diferents.
139 min.
Arenas de Barcelona 22.00
Cinesa Diagonal
16.20 19.00 22.00
Cinesa Diagonal Mar 20.05
Cinesa Heron City 3D 17.00
Cinesa La Maquinista 19.15
Cinesa Maremàgnum 21.00
Glòries Multicines
22.00
c Yelmo Cines Icaria
12.30

Drama: L’anciana Taki rememora en un quadern els dies que va viure a la casa de la
teulada vermella.
136 min.
c Méliès
16.00

Ex-machina

La dama de oro

12 A

REGNE UNIT. 2015. DIR.: ALEX GARLAND. INT.: S. MIZUNO I O. ISAAC.

Thriller: Un programador de 24 anys participa en un experiment.
c Yelmo Cines Icaria
22.15

108 min.

Fast & Furious 7

EUA. 2015. DIR.: JAMES WAN. INT.: VIN DIESEL I PAUL WALKER.

16 A

Acció: Deckard Shaw esdevé el pitjor perill de Dominic Toretto i la seva família quan
busca venjança per la mort del seu germà.
137 min.
Cinesa Diagonal Mar 21.50
Cinesa La Maquinista 22.00
c Yelmo Cines Icaria
22.00

Felices 140

ESPANYA. 2014. DIR.: GRACIA QUEREJETA. INT.: M. VERDÚ I A. DE LA TORRE.

12 A

Comèdia: Amb motiu del seu 40 aniversari, l’Elia comunica a amics i familiars que li
ha tocat l’Euromilió.
97 min.
Yelmo Cines Icaria
15.55

Girlhood

FRANÇA. 2014. DIR.: CÉLINE SCIAMMA. INT.: I. DIABATE I K. TOURÉ.

POLLACK, NORTON VIRGIEN I JAMIE MITCHELL.

G

12 A

Drama: La Marieme, de 16 anys, se sent aclaparada per la situació familiar, el carreró
sense sortida que sembla ser l’escola i la implacable llei dels nois del barri.112 min.
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IRLANDA. 2014. DIR.: TOMM MOORE.

7 A

Animació: El Ben i la Saoirse viuen en un far, a la part més alta d’una petita illa, amb
el seu pare.
93 min.
Verdi Kids HD
16.30
c Yelmo Cines Icaria
16.10

La casa del tejado rojo

JAPÓ. 2014. DIR.: YÔJI YAMADA. INT.: TAKAKU MATSU I HARU KUROKI.

REGNE UNIT. 2015. DIR.: S. CURTIS. INT.: HELEN MIRREN I RYAN REYNOLDS.

7 A

13 A

Drama:DesprésdefugirdeVienadurantlaSegonaGuerraMundial,unadonajuevaanome-c
nada Maria Altmann emprèn un viatge per reclamar les seves possessions.110 min.
Aribau Club
18.15 22.15
c Balmes Multicines
18.10 22.20
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c
c Méliès
20.00
c
c Yelmo Cines Icaria
18.00

La deuda

ESPANYA. 2014. DIR.: BARNEY ELLIOTT. INT.: S. DORFF I A. AMMANN.

7 A

Thriller: Oliver Campbell, un home de negocis americà ambiciós, i el seu vell amictència del xic
peruà, Ricardo Cisneros, pretenen tancar el tracte de la seva vida.
90 min.
c Balmes Multicines
18.15
L
ESP
c Yelmo Cines Icaria
13.40
Comèdia:
La familia Bélier
FRANÇA, BÈLGICA. 2014. DIR.: ERIC LARTIGAU. INT.: K. VIARD I F. DAMIENS. APTA decideix
Comèdia: La Paula, la família de la qual és sorda, es prepara per a un concurs de cant
de la ràdio.
100 min.
Arenas de Barcelona 19.45 21.45
Aribau Club
16.15 20.15
Mad Ma
EU
c Balmes Multicines
16.00 20.10
Acció:
Bosque Multicines
16.05 18.10
anar sol pel
Cinesa Diagonal
20.00 22.15
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CONSERVAR EL MISTERIO

EEF BARZEI,

AY SENIOR

Eef Barzelay y Senior ofrecieron un concierto conjunto abriendo
e~ ciclo BandAutorsel pasado 27 de marzoen Barcelona.
Unacolaboraci6n que dio el pistoletazo de salida a "Recortandoel Atl~ntico",
un proyecto com0npara el festival popArbde Arbticies que,
con la ayudade E1 CorBrutal, se estrenar~, a finales de junio.
Miquel Angel Landete (Senior) conversa con el cantautor de Tel Aviv
para ahondar en su carrera yasisentar las bases de este

i nnovador
trabajo.Por MIQUEL~,NGELLANOETE
(SENIOR)

i

nterior Noche
Career/no
del Petit Palaude la
tO t~enesunfuerte senttmiento
deser valenoano, quemuheses
/ solo paraver camemesentiria /
MPsicaCatalana,BarcelonaEstamos
sentados, zno~"Bueno,fuerte., no se Vieney va Baydias
hund~doen un ocaanode pena/ de m/m~smo
y
unoal ladedel otro, birras enmane
Pongo
la
quepiensoqueest~ muybien ser devalencia,pero palabrasquese meescapan’~"Bueno,esetemaes
otros... " Z Ves? Yonotengoesaopcido.No
8rabadoraen marchaHaceun rate que hemos
robsir al espacio
deunacanci(~n
y seot~tse
lib~
acabado
el conciertoy le hagonotar el murmullo pertenezeo
a n~ngon
ait~o. 0 sea,vivo enNasbwlle, paradectrlodeIo quete d~la ganaDecir/as cosas
quea0nIlega desdela sala Creoquehemos
dejado tengomulere b~osall/, peronotenooo
ra~cesen
quete gustariadecir, sobrelodeIo m~isbonitoy Io
a la audiencia
satisfecha,con8ariasdemas"5i, ha ninsOns/tie. Ycreoquemees OtiL dealsuna
masfee, Io quenunca
le dr/asa alguiena la caza"
estadomuybien, ha side muydive~t~doYaemp~ezo manera
promueve
clue ten~ambaautorreflexi(~n,
Le pregunto
per esacanci0nporqueyo hice algo
a conocer
at pOblicodeestepals, s~Io quele gusta. also clue~uede
flevarmea set robsartistico y
similar con"Ella plod’ y, aunque
fue doloroso,me
5ontouchesa~osV~neper pnmeravezen el 2000, creative Aunque
hay unmont(~nde judios queni
ayud0a entenderme
meier Yes qaecreo
deluna dem~ei.Despu~s
volvi conClemsnideen
creanni hacennada;la mayoda
sonaburndos’t
s]nceramente
queaprox~marse
con exile a otro
2003y ya he ido wniendoreguiarmente
siempreme Si~uiendo
puntodevista o a otras formasdevida es Io que
conel temacreative, recuerdo
he sent/do conectado
a Espa~a;d~gamos
queme
especialmente
"TheBalladOf Bitter Honey",que
pruebaqueeresun granescritor "iSfi Creoqueesa
tecuerdaencierto mode
a Israel, peronode una
est8enmi top 3 desuscanciones
persu concision ideade queun
art~atas~empre
tiene clue esenb~r
manera
real o intelectual. Esmasen su aspecto
y belleza"s~,~otoc~ndola
Escnbida
lue al~o
sobre61 m~smo
no es correcta. EspecWmente
en la
~nfantil,wsceralMefui deIsrael cuando
tenia d
mbgtco
MeIle,~(~ todadeo~olpeiZast Fuecomo
S~
~ente]oven,esosjd~venes
blancospriwleg~ados,
clue
ahosy volveraquies, de algunamanera, come
estuweraencauzando
a albumen
a tray,s mio Mi
es sobreto quetiendena esctibir Enlas carreras
volverall/Esto es m~isvie]o y med~terrbneo,
come me/orescdturasucedeas/, sin pensarTambi~n
hay artist~caste enseaan
8 intenonzar,
8 explorardentro
otras veeesqueapuntoconceptos,
tdeas,queluego
Completamente
Dehecho,Eel Barzelayes mi
escobo.Y la mayoriade vecesnosale bien PeroIo
"Ser judio, en el dla a dia,
primerv[nculoconIsrael Nosolia caerenla cuenta me/ores cuando
siento quemeutfl~zan, comeun
dequeal~uienpudieraser judio, peroIo conociy
reclp~ente,unaantenaquecomun~ca
algo de arnba no tiene demasiado que ver
con lo que crees en Io m~is
empezo
a resultarmeex0ticoju~ar a adivinarsi
con Io de abateNOs~ realmentecomeIo hagoES
alguienquehaciacanciones
(o libros o pelis) que
un m~sterio.Si tuweraqueensehar
enalguna
profundo de tu coraz6n"
me~ustaban
erajudio o no. Lep/dounimposible,
escuelacomeIo hago, no podria fampocome
(Eef Barzelay)
ana/izo.Intento conservar
s~empre
el m~steno.
quemecuantifiqueel porcentajede su manera
de
componer
quese debea set judio. "]oder, ~como Cuando
estuveen la escuelade arte fui 8 unaclase
voya darteuehE,mere? Parami ser judioes
depoeslay algodentrodemi medec/a:
det~, a resaltarla ~ndividual~dad,
y creocluenoesta
complicado.
M~spadresresponden
al perfil de un
hacesaqu[?iLbrgatett NOS~por que,pete me
b~en.Cuando
empec~
a escnb~a los 20 yo tamb~n
invad~(~
esearrolladorsent~m~ento
dequenodebia hac~aeso,pe~oesepozose sec~r~ipidamente
tlpo de]udio quees, bbsieamente,
ateoHarts~do
As/
capaees
deevolucionar
robs all~ desu re#gidn.No estar allL Noquenaaprox~marme
acad~micamentequetienes clue tntentar conectarconal$ombs
necesitan
tenerunarelacidnparticularconsu dtes
a la poes/aNi al arte Ys~goasLIntentomantener
el universal, robs humane,
basado
en experienoas,
5er]udio,enel dia a d/a, notiene demas~ado
que
acre de crear comeun m~steno
hacia mi mismoEs paravolvedoreal, y poderdedrqueestbshactendo
ver conio clue creesen Io masprolundo
de tu
mistenoso
papami y respeteese mtstenoCadapar arte vivo"
ooraz(~n.Enreal/dad,ser/udionot/erie demas~ado
dea~ospienso:’Ya estb, se haacabado,
ya novoya
Unaextensionde ese razonamiento
(y queme
glamourT~enemasque
ver con ser de una
fascina) es quela genrepuedecrear emociones
comunidad
Aunque
t~li padrevive heyen d/a en
A lodes nos pasaMantengamos
el misterio o
basadas
enhistorias quenobanv/vide, tan solo
s/gamesun mctodo,ese miedoIo tenemoslodes
Estados
Unidos,dentrode su cabeza
rive enisrael:
utilizaodosu talento Le cuentola famosa
an¢cdota
Pero,enesoscases,creoquees bueno"intentar ser deMichelP~ccoli.Acababa
hablahebreo,ve ArutzTV.ESrnbs un estado
derepresentar"Muerte
mentalqueyo no compartoResum~endo:
ser /udio
otto" al escribir, come
el hizo tan cruelmente
bien
deunviajante"yenel camerino
unperiodistale
para mi es no saberd~ndepe~tenezco
Per e/emplo, en "WordsThatEscapeMe"("a vecesmegustan~
pregunt0qu¢sentia en el memento
en queestaba
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interpretandoaqueliaescenatan emociooante,
sac~ndole
las 18grimas
a la salaentera.El
maestrole respondi0queestuvotoda la
actuaci0n
intentandorecordarqu~regalole habia
dichosu mujerquele comprara
a su nieto
Resumiendo:
todoes entretenimiento
"S~: t~enes

ha pract~cado
paraqueparezcan
reales Y tO te
los creesNorompeningunaley dela naturaleza,
unailusion Escomo
dLIoP~casso:
’El arte s~empre
esunament~ra
clue,deal,~unatT~anera,
revelala
verdadtY volvemos
al temade/mistenoy el
paracontaHas,
no debeex~stir unaconexi~ncon
unaexpenencia,no necesarlamente
Haygente
quepuedehacertecroer en ciertas cosassin que
necesanamente
/as hayanwwdo’t
Le preguntoqu#cosashay dentrodela m0sica
quenohayaviwdotodaviay quele gustaria
probaralg0ndia "Me@ustaria
traba/arconotra
gente.Es a/go deIo quemehe dadocuenta
rec~entemente.
Nopoderhacerlotodo tO es muy
buenoMucha
genreun~da,hac~aun proyectoen
comon
Megustaestar endiferentes situaciones
dondese meobl~gaa ser creativo, a pensarsobre
cosasy a crear unanuevaformade
comun~cac~on"
Claro, es mucho
mejor"do it
together"que
"do it yourself" "Esoes. Hehecho
multitud de cosasa mi bola durantemuchos
anosY noes tan divert~docomojuntarsecon
genrey hacercosasnuevastodosluntos,
megustat~acerahora"
Entonces
le digo:
Puespertecto,porqueallora vamos
a trabajar
juntostO y yo. ~.Hablamos
deIo quevamos
a
hacer?
-Venga,si, Cquevamos
a hacer7

Vienes
a Valencia
a finalesdejunio, las
ensayamos
conEl CorBrutal y las tocamos
en
directoen el popArb,
quees unfestival quete
Vale,bien, ~.peroqu~tipo decanciones
elijo?
-Tienenqueser tradicionales,enel sentido
ampliodel t#rminoPopulares,
si quieresIlamarlas
asi Daisual si es algoanteriora BlindLemon
Jeffersono Io 01timode Jeff Mangum
-LAIgOqueyo consideremuynorteamer~cano?
Bueno,
y tambiCn
algoquecantariasa tus hijos, o
quereconocerias
inmediatamente
si estuvierasen
unlusar muylejano AIgoqueest#en tus ~enes
Ah,ya, tlenen ques~nificar mucho
parami,
-gvamos
a cantarlasjuntos?~.Mezclaremos
los
idiomas
o ser~nalgurlasencatalany otras en
ingles?
ganaSin limitacionesLaideaes quetO sugieras
unadirec¢i0ndetrabajo, unaaprox~maci0n,
conlos
temasqueyote di8a, y yo hareIo mismoconlos
tuyos
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Vale, entonceshagamos
esto dimecancio~esque
slgnifiquenmucho
papad, quesean~mportantes
Y
yo bar6Io mismo.Encontremos
un puntomedioy a
partir deahi vayamos
adelantey arras hastaqueel
repertorioseahomog¢neo,
sin importarel idioma
queutilicemos.
GenialAunque,unacosa~.tu no conocesnadade
la canci0npopularmediterranea,
IlO?
-Nada,ni pu~etera
idea
Y piensoqueesoes genial, queva a se~muy
buenoparael proyectoAlgunas
de las quehe
elegidoyo sonlas quemecantaban
mistias, m~
madreo mi abuelacuando
era pequeflo,asi que
est~nbienarraigadas
en mi culturaVaa set
alucinantecuando
mispadresse las veancantarY

le cuentoel propos~to
pnmero
y 0Rir{]ode
"Recortando
el Atlantico": demostrar
quetodo el
mundo,
siq importard0nde
viva, sientei£ual, sufre
pot las mismas
cosasy anhelaIo mismo
dela vida.
"Bxacto,paraesoex~stela mosica,paradarnosa/go
de consuelo
Ahi t~enesel blues.Todala mos~ca
popularnorteamencana
empez(]conel E5el
cim~ento
del /azz, el mck,el folk Yaqu~se@uro
que
ten~svuestra formade hacer blues Empecemos
a
ttabalar ya, iahotamismo!Perosin adelantarnada
a nadie,conaervando
el mlsterlo.Espera,piflo mas
blrras Apa~#a
la o~rabadora"
¯
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Laprojecci6
del film t6
Iloc al cinema
Casalde
Gr~ciade Manlleu,a
les 19.00
h.

Despla~a’t
El festivald’artsde
carrert~ lloc al centre
civic CasaGroga
de
Barcelona.

BARCELONA
DOCUMENTAL
DocsBarcelona.
Des de
fa anys, el DocsBarcelona
s’ha consolidat corn un
dels festivals especialitzats m~simportants dels
que se celebren a Barcelona, i tamb~dels m6srellerants al’Estat dedicats al
cinema documental.
Aquestany el festival arviba ala m~oria d’edat arab
la 18a ediciS. Els cinemes
Aribau Multicines iAribau Club, el CCCB
il’Auditori de la PedrerasSn els
escenaris d’aquest festival que t6 lloc fins avui, en
qu~ Dancing with Maria
el clausura, ales 19.00 h,
a l’Aribau Club.
BARCELONA
MUSICA
Aquestsdies s’ha celebrat, al Parc del FSmm,
la
que ds una de les grans cites anuals que tenen lloc a
Barcelona-i a Europapel que fa a la mfisica:el
festivalPrimavera Sound.
]~s un festival que sempre
cartells, les filtimes propostes musicals de l’~abit
independent juntanmnt
arab artistes de cantrastada tr~ect6ria i de
qualsevolestil o g~nere,
apostant essencialment
pelpop, el rock iles tenddncies m~s undergroundde la mfisica electrSnica i de ball Belle &
Sebastian, Jos~ Gonzfilez,
The NewPornographer,
Nfiria Graham,Patti
Smith, Sr. Chinarro, Babes in Toyland, BenWatt,
Joan MiquelOliver, The
Strokes, Ariel Pink, The
Church, MiquelSe~Ta, TonyAllen, Anthony and
the Jhnsons, The Black
Keys, Los Punsetes o Ocellot hauran estat alguns
dels grups i mfisics que
s~aur~mvist en aquesta
ediciS. Avuien l’filtima
jornada, el Primeva
Spreades trasllada al parc
de la Ciutadella, a la [2] de
la Sala Apoloi el teatre
BARTS.
BARCELONA
11.00 VISITA
’l.a Sa~radaFamflia,
naturalment!’. ~b Fobjectiu de descobrh’als inrants quirts sSn els elements presents basats en
la naturalesa presents en
aquesta obra de Gaudi,
durant els caps de setma-

na festius fins al 28 de
junyla basilica organitza,
l’activitat familiar La Sagrada Familia, naturalment! en sessions matirials a par~ir de les 11.00
h. Pensadaper a nens i
nenes de 5 a ~2 anys arab
un m~dmde dos adults
per infant, consta d’una
visita guiada per les dues
fa~anesi rinterior de la
basilicai s’acaba ambuna
activitat pl~stica al singular edifici de les Eseoles.

LaPedrera
~sl’escenari,desdefaunsdies, d’unnouespectacle
audiovisual
¯ OR~OL
DURAN

Unaexperi ncia a la Pedrera
BARCELONA
VISITA
~es de ~ poe~]~ P~ra ha eomen,at Gaudi’s Pedrerc~" The O~gins, una experi~ncia nocturna espectacular que mostra un dels edificis m6semblemSticsde la ciutat
de Bareelonades d’un punt de vista in~nersiu i sorprenent.
L’arquitecte Antoin Gaudi considerava que ]a natura 6s un gran
llibre obert i que calfer un esfor~
per llegir-lo iinterpretar-lo; arab
aquest itinerari, els visitants po-

dran viure un viatge inoblidable
pals difarents espals, en qu~el
punt calminant ser~t un videomappingalterrat de la Pedrera,
on s’aprofita la singalar arquitectufa d’aquast espalper ferun espectacle audiovisual que permet
fer un viatge a l’origen de la vida,
l’ess~ncia de l’obra de GaudLL’experi~ncia disposa de mfiltiples
projeccionsals badalots, fl.luminaci6 especialiuna banda sonora
que ho acompanya.
La visitainclou projeccions en

diversos espals de la Pedrera, un
itineraripels indicts m6ssingulars de l’edifici, un espectacleaudiovisual alterrat i um~copade cava. E1preu per a adult 6s de 34 euros, iel preu per a hens, de 7 a 12
anys de 17 euros.
Les visites al’experiSncia Gaudi’s Pedrera: The Origins tenen
lioc cada dia entre les 21.00 hiles
23.00 h, i esth pensadatant per als
turistes cornper alpfiblic local, i
per a visitants de totes les edats.

BARCELONA
12.45 CONCERT
Martini VermutJazz.
L’exterior de l’Auditori
s’omplede mtisica els
diumengesal migdia arab
la programaci6del MartiniVermut Jazz. ]~s una
proposta que cada any celebral’arribada delbon
temps a~nbun cicle de
concertsa l’alre lliure els
mesos de maig ijuny.
Avuit6 lloc l’actuaci6 del
grup Countdown.
BARCELONA
19.30 CONCERT
’Cantatesper la SantissimaTrinitat’. El Cot
MadrigaliVespres d’Ar~adl, ambdirecci5 de
reia Barrera, oferiran les
cantates per la Santissima Trinitat: BWV
165,
~76 i 19. Enel concert hi
haur~ ]a participaci5 dels
solistes Maria Hinojosa
(soprano), Jordi Dom~nech (contratenor), Pablo
Larraz (tenor) i Josep-RamonO]iv~(baix). T~ lloc
al Palau de la Mfisica.
BARCELONA
20.00/22.00 CONCERT
Eva Fernandez& Original Jazz OrchestraTaller de Mt~sics.~a Fe~
ngmdez6s una de les joves
promeses m~s valorades
dins l’escenajazzistica del
pals. L’espectaclet~ lloc a
la sala Jamboree.

Shellac¯ ARXIU

’Dali, Breaking
News’¯ ARXIU

Shellac,rockdeChicago
a
Sidecar

LesrelacionsdeDali amb
la
premsa

BARCELONA

GIRONA

2’1.30 CONCERT
~ band~ de ~e~o S~el]~c h~ ~ al Pr~ver~
Soundi avuihofa a Sidecar, perqu~els seus fans els
vegin en petit format.

EXPOSICI(~
L’Espal Sant~ C~t~nade l~ ~ener-~t~t ofe~b:
l’exposici5 fo~ogr~icainternacional Dali, Breaking
News.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

BARCELONA
20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
Isaac BarberoJ Marina
Gonzdlez.S~ tres sessions de m~s~ib~l en
directe, en un entarimat a
la s~daTarantosde la p]a~a Reial que 6s, des de fa
anys, escenari de joves talents. La forqa del flamenc
s’experimenta quan es
viu en directe, en elmarc
d’unpetit taulat.
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LA BIS~ALD’EM"
PORDA
19.00 TEATRE
’Paradis’.El Mundialofereix la representaci5 de
l’obra Paradis, a chrccc
de Las Divinas.

CABRERA
DE MAR
FIRA
Laietana.
1~r~sa’vni ~ecelebra el festival Laietana,
XVII]Edici5 de la Fira lberoromana, que transporta cls visitats a l’~poca
dels romm-~s.
CAMPRODON
FESTA
Festa de Sant Antoni
Abad.Diferents espals de
Camprodoni Llanars sSn
l’escenari d’aquestafesta,
ambla tradicional desfilada de genets arab els seus
cavalls i carruatges.
LA GARRIGA
18.00 CONCERT
EudaldBuchTorrents.
Elpianista ofereix tm concert a l’Escola Municipal
de Mfisica Josep Aymerich, dins La programaci6
delX Cicle Joves Interprets. Nascut ala Garriga

l’any 1997, BuchTorrents va comen~arels estudis musicalsarab el clarinet al’Escola Municipal
Josep Aymerich. Despr~s
va ingressar a l’Escolania
de Montserrat, on tamb~
va estudiar piano i orgue,
arab Vicenq Prunes. Ha
rebut classes de Vladislav
Bronevetzky, professor a
]’Esmuc. Actualment cursa el batxillerat musical,
an l’especialitat de piano,
a la Chetham’sSchool of
Musicde la ciutat anglesa
de Manchester.
MANLLEU
11;00/12.00/1].00
MUSICA I ART
Sinest~sia3. La Sala
d’exposicions de Can Puget (Baixadade la Fidela,
1-8) ofere’Lxaquest projecte musicali sensorial
que connecta diversos
col.]ectius d’artistes de ]a
ciutat. Hoorganit za l’Escola Municipalde Mfisica
de Manlleui el Col-lectiu
d’Artistes La Solit~wia.
PLATJA D’ARO
FIRA
Fira de Brocanters.]~

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

<<

<<

Arnau vilardeb6
La presentaci6 de
’Sisif’ t~ Iloc a la Easa
dels Contesde Gr~cia,
ales 18.30 h.

DJ Timber

La barrila de I’Avi

Fira de Brocanters se celebra des de les 9.00 h fins
ales 14.00 h, ala pla~a
dels Estanys.
SABADELL
11.30/18.00 TEATRE
’Charlie i la fantbstica
fbbrica de xocolata’.E1
musical Charlie i la fant~stica fdbrica de xocolata narra la histSria
d’en Charlie Bucket, an
noi que viu ambels seus
pares i e]s quatre avis a]s

L’AVI

afores d’una gran ciutat
que t~ la fftbrica de xocolata m~sgran del m6n: la
f~brica d’en Willy Wonka. Aquest c~lebre i prestigiSs xocolater anuncia,
de manera excepciona],
que reobrir~t les portes
de la f~tbrica despr~s de
molts anys d’estar tancada, per poder-la visitar
nom~sper un dia. No ho
podr~ fer tothom, sin5
nom~saquells que aconsegueixin un dels cincs

Lasessi6demOsica
deldiscj6quei
t~ Ilocal
Marula
caf~,a partir
deles23.00
h.
bitllets daurats que hi ha
a dins de cinc xocolatines. T~ lloc al Teatre
Sant Vicen~.

Eric Martinez, ambl’obra
Cementeriode def an$es.

SANTACQLOMA
DE
CERVELLO

12.00 TALLER
’Carmanyola
i entreph’.
M6nSant Benet proposa
aquest taller, en qubes
poden elaborar receptes
d’entrepans saludables i
alguns dinar de carmanyola. Ester recomanatde
5 a 15 anys.

FESTA
Festade la Cirera.
Aquest cap de setmana se
celebra aquesta festa tradicional que celebrala
histbria aggaria del municipi, i dSnaa con~ixerel
fruit m~sap~eciat del poble: la cirera. L’atractiu
principal de la festa ~s ]a
tradicional mostxade la
Cirera, una exposici5 que
enguanyarriba a la 30a
edici5 i que s’ha titulat
Temps de cultura. Tamb~
es pot visitar l’exposici5
30 anys entre cireres, que
co~m~emora
el llarg ~co~egut de la mostra.

SANTACOLOMA
DE
GRAMENET
19.00 TEATRE
’Cementeriode elefantes’. Dins ]a pregramaci5
Escena Santa Coloma, el
Teatre SagmTaofereix
aquasta funci5 teatral a
chrrec de la Companyia

SANTFRUIT6SDE
BAGES

TERRASSA
19.00 CONCERT
FactorKiwi. Prese~tan
el disc Rep~blicaBanancra, a]aNovaJazz Cava.
]~s un grup format pels
antics membresde la coneguda banda The Swing
Facto~y, que fa mfisica
tropical. Els seus integrants sSn GnillemBolt5
(veu, trombS,pereussiS),
Jofre Alemany(saxo tenor), Alex Rodrlguez
(trompeta), Anna Jan~
(veu), Oriol LSpez(teclats, veus), Jordi Donadeu Caalxi guit m’Ta),GuillemRuizCeateria), i fusionen estils corn funky,
salsa, ska, rumba...
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’Les quatre
estacions’
Ambel violinista
Mario Hossen,al
Palau,ales :~8.00h
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Barcelona ciutat
BSW Swingui Qui Vingui @ Gràcia.

Música per escoltar i ballar amb els dj
de Ballaswing i algun convidat.
Plaça Virreina (12 hores).
Aperitiu musical. Escoltarem la versió

més canalla de la rumba amb Panta
nito. Gratuït.
Parc de Joan Miró. Aragó, 2 (12 hores).
Silenci, fem música. Juan Songel inter

preta el piano Rönsich.
Museu de la Música. Lepant, 1250
(17.30 hores). Entrada gratuïta.

Michael Andreas Häringer. Concert

d’aquest jove prodigi (13 anys) de la
música i el piano a benefici dels men
jadors solidaris de Cali (Colòmbia).
12 euros.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).
BSW Rock’n’Roll Party. Vine a gaudir
del més pur rock’n’roll amb els dj Luc
ky, Albert, Mus i convidats.
SANTSballuga. Bassegoda, 1 (18.30 ho
res). 3 euros.
Minas de oro del tango. La cantant ar

gentina Silvia Borges, acompanyada
pels bandoneonistes Orlando Dibelo,
Almut Wellmann, i el guitarrista Ma
riano Olivera, evoca les grans dives
del tango.
5 senses BCN. Espai de Creació Artística.
Burgos, 41 (18.30 hores). 15 euros.
Encontros Imaginaris. Carner, Rodore
da i Pla. L’últim Encontro imaginari

d’aquesta temporada el signa Narcís
Comadira i serà entre Josep Carner
(Xavier Albertí), Mercè Rodoreda
(Carme Sansa) i Josep Pla (Pep To
sar), direcció escènica i presentació,
Evelyn Arévalo, amb la col∙laboració
de David Anguera, piano i veu.
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12 (19 hores). Gratuït.
‘Cantates per la Santíssima Trinitat’, de
Bach. El Cor Madrigal i Vespres d’Ar

nadi interpreten aquest concert amb
els solistes María Hinojosa, soprano,
Jordi Domènech, contratenor, Pablo
Larraz, tenor, i JosepRamon Olivé,
baix. 20 euros.
Palau de la Música (19.30 hores).

TELÈFONS
ÚTILS

EXPOSICIÓ DE JOSÉ GUERRERO
Fundació Suñol, Barcelona
Fins al 5 de setembre
Dlldv 1114 h/1620 h Dissabte
1620. Diumenge tancat

]L’exposició ‘José Guerrero. The Presence of Black, 19501966’,

arriba a Barcelona després de passar per Granada (Centro José
Guerrero i l’Alhambra) i Madrid (Casa de las Alhajas) en el marc del
centenari del naixement de l’artista que es va celebrar l’any passat.
Una mostra amb obres inèdites i poc conegudes

Guerrero a la Fundació Suñol
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

la galeria Carles Taché
(1990).
Les obres de la Fundació
Suñol mostren l’evolució
d’un creador que arriba el no
vembre del 1949 als Estats
Units, on rep un fort impacte
quan va conèixer l’obra de
Pollock. Una de les primeres

Els anys del pintor José
Guerrero als Estats Units van
determinar la seva manera
d’entendre la pintura i la seva
capacitat per experimentar
diferents facetes artístiques.
Aquesta
obra
menys coneguda,
en molts casos
inèdita a Espa
nya, es presenta
ara a la Fundació
Suñol (Barcelo
na, passeig de
Gràcia, 98).
Una exposició
rellevant que fa
justícia a un ar
tista que en els
darrers anys de
la seva vida va es
tar molt vinculat
a Barcelona. El
1981 se li va fer
una antològica a
la Fundació Miró
que en va signifi
car el descobri
ment per a molts
artistes
joves,
com Campano i
Broto. Miró ha
‘La brecha de
via estat un dels
Víznar' (1966),
pintures del pe
seus mentors i al
homenatge a
ríode és Lavan
cap de poc d’ha
García Lorca, un
deras, a mig ca
ver arribat als
oli mai vist a
mí entre el figu
Estats Units van
Catalunya
rativisme
i
exposar conjun
l’abstracció. De
tament a Chicago
(1954). La seva filla Lisa es va la seva obra biomòrfica inici
instal∙lar a Barcelona i José al i de les seves incursions en
Guerrero hi va venir sovint, i l’abstracció evolucionarà cap
va morir aquí el 1991. Poc a cert expressionisme abs
abans, havia presentat la seva tracte, tot i que més gestual.
última producció pictòrica a El 1958 fa la seva primera ex

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

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

Festival de moda, música i menjar de carrer

Venda Radical
DESIGUAL, ADIDAS, SUPERDRY, LEVI’S, IKKS, HAKEI, MIRIAM PONSA,

PALAU
DE LAPEPE
MUSICA
SITA MURT,
JEANS,CATALANA
LACOSTE, MANGO, KICKERS, JOSEP ABRIL,

posició individual, The Pre
sence of Black, amb el color
negre com a gran protagonis
ta. Les seves experimentaci
ons el porten també a treba
llar el muralisme (incorpora
materials de la construcció) i
el gravat. Entre el 1958 i el
1960 arriba una etapa d’in

Concert solidari. All Shades Of Wrong,

Shanendogs i Peter Loveday fan un
concert per la llibertat d’expressió al
món, a benefici d’Amnistia Interna
cional i el seu treball per la llibertat
d’expressió. 6 euros.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra
diel, 8 (20 hores).
Art and Craft. Falsificador per afició.

Projecció d’aquest documental sobre
Mark Landis, possiblement el falsifi
cador d’art més prolífic de la història
dels Estats Units.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sarrià,
8 (20.30 hores). 2 euros.

Barcelona
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
Els contes del Palau. Descoberta fan

tàstica dels espais i objectes del Mu
seu Palau Mercader
Museu Palau Mercader. Carretera de
l’Hospitalet, s/n, Parc de Can Mercader
(12 hores).
FOLGUEROLES (Osona)
Acte poètic. Xavi Múrcia recita poe

mes de Joan Vinyoli.

Font del Desmai. Major, 7 (11 hores).

Girona
ULLASTRET (Baix Empordà)
Ruta Josep Pla a Ullastret. Aquesta ac

tivitat explora la relació entre l’es
criptor amb el jaciment arqueològic
d’Ullastret i el món de l’arqueologia.
Afores, s/n, Puig de Sant Andreu (12
hores).
FIGUERES (Alt Empordà)
La Guerra Civil a Figueres, 19361939.

FUNDACIÓ SUÑOL

trospecció i psicoanàlisi i rea
pareixen imatges de la seva
infantesa a Granada. Una rei
vindicació que culmina amb
el seu retorn a Espanya el
1965. D’un viatge pel sud en
sortiran una sèrie de dibui
xos, pràcticament inèdits, i
un oli excepcional, titulat La
brecha de Víznar, de 196 x 238
cm, que ara es pot veure a
Barcelona.c

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

Visita guiada sobre la Guerra Civil pel
centre de Figueres. 6 euros.
Rambla de Figueres (12 hores).

Lleida
LLEIDA (Segrià)
Tresors del barroc alemany! ‘Jesu mei
ne Freunde’, de Bach, i motets de
Schütz i Schein. Concert a càrrec de

Jordi Reguant, orgue, el Cor de Cam
bra de l’Auditori Enric Granados de
Lleida, i Joan Pagès, director convi
dat. 10 euros.
Auditori Enric Granados. Plaça Mossèn J.
Verdaguer, s/n (19 hores).

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

Serveis Funeraris de BCN ..... 902076902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902230238
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E1 jutge

embarga les

seus de Converg ncia

Assumeixla peticid del fiscal, que vol garanties de CDC
per la seva responsabilitat en el cas Palau
MARCCOLOMER
BARCELONA

Setmana negra per a Converg~ncia.
Desp%sde perdre l’alcaldia de la capital del pals en les eleccions municipals de diumenge, eljutge que investiga l’espoli del cas del Palau de
la Mfisica acordava ahir l’embargament preventiu de les quinze seus
que CDCva oferir per garantir la seva eventual responsabilitat civil si
fos condemnada pel cas. Aquestes
quinze seus substitueixen com a garantia l’edifici de la seu central del
parfit, al carrer Cbrsegade Barcelona, despr~s que la formaci6 nacionalista n’emparaul~s la venda. E1
magistrat
ha demanat ara que
l’Ag~nciaTribut~a’ia taxiles finques
ofertes en garantia pel cas Palau. E1
titular del jutjat d’instrucci6 30 de
Barcelona, Jos6 Julian Garcia de
Eulate, assumia aixi la petici6 del
ministeri fiscal, que va sol-licitar
l’embargament preventiu d’aquests
immobles,distribu’fts en 23 propietats, tenint en compteque alguna de
les 15 seus inclou diferents propietats repartides per diverses plantes
del mateix edifici.
Perb, de la mateixa maneraque el
jutge ha seguit el criteri del fiscalpel
que fa a l’embargament de les seus
convergents, no s’ha pronunciat sobreunasegonapetici6: incrementar
fins als 6,6 milions d’euros la fian~a
de 3,2 milions imposada a Converg6ncia per, suposadament, haver-se
lucrat arab comissions que l’empresa Ferrovial hauria pagat al partit via
convenis ambel Palau de la Mflsica
a canvi d’adjudicacionsd’obra pflblica. Eljutge, en canvi, si que ha acceptat una taxaci6 independentdels iramobles. CDCva presentar un certificat de taxaci6 em~s el desembre
passat que conclou que el valor de les
15 finques ascendeix a 3,5 milions.
Les seus ara embargades estan repartides per tot Catalunya: una a
Barcelona, a Castelldefels, a Sant Boi
de Llobregat, aAmposta,a Figueres,
a M6rad’Ebre, a Reus, a Granollers,
a Capellades, a Tortosa, a Tarragona
i a Sant Feliu de Llobregat i dues a
Matar6 i a Amposta.
Un cop entregats en garantia,
Converg~ncia no podr~ vendre els

immobles si no
zaci6 del jutge,
hapassat ambla
rer C6rsega de

6s ambuna autorita difer6ncia del que
seu centraldel carBarcelona.

L’acusaci6
i la xifra desviada
Mentre la interlocutbria que conclou la instrucci6 del cas, segons
fonts judicials citades per l’ag6ncia
Efe, situa en 5,1 milions d’euros la
xifra presumptament desviada a
CDCa trav6s d’una relaci6 triangular ambel Palau de la Mflsica, tant la
Fiscalia corn l’acusaci6 particular
exercida per la Federaci6 d’Associacions de Veins de Barcelona
(FAVB)consideren que 6s superior.
Per aix6 rant la Fiscalia corn la
FAVBtenen previst de demanar al
jutge que revisi i corregeixi a l’al~a
aquesta xifra en la interlocutbria.
E1 cas ~s que el jutge titular reprodueix en la interlocut6ria la xifra suposadament desviada que inicialment va fixar el primer jutge instructor del cas, Josep Maria Pijuan,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Bloqueig
El partit no
podr~vendre
les 15 seus
senseuna
autoritzaci6
judicial
Pressi6
L’acusaci6
vol
queeljutge
incrementi
finsals6,6
milions
la
fian.caa CDC

que m~stard va corregir-la fins als
6,6 milions d’euros. Ara, per6, cal- CDC recorrer&
drh veure el resultat de la taxaci6
dels immobles. Perqu~ si finalment |a dec~si5judicial
la suposadaxifra desviadaqueda.................................................
corregida fins a 6,6 milions, llavors Converg~ncia va negar ahir que el
es podria donar el cas que ambels jutge hagi ordenat l’embargament
immobles entregats en dip6sit no de les quinze seus entregades pel
n’hi hagu~sprou per cobrir la garan- partit coma garantla per fer front
tia, que el jutge mant~en 3,2 mili- a la responsabilitat civil que es puons. E1 fiscal considera que els 15 gui derivar d’una eventual conedificis de CDCno cobreixen els 6,6 demnapel cas Palau. "Entot cas es
milions que calcula que el partit es produirh una anotaci6 preventiva
va embutxacar en el cas Palau i re- d’embargament al registre de la
corda que la seu del carrer C6rsega propietat. Nom~ses pot embargar
t~ un valor d’uns 12 milions d’euros, un b~ quan hi ha sent~ncia ferma
de manera que cobria ambescreix la de culpabilitat", defensava ahir el
garantia en casque fos ampliada, co- partit en un comunicat. Sigui corn
sa que va fer que no s’embargu~s.
sigui, CDCva anunciar ahir en el
Eljutge ha tancat aquesta setma- mateix comunicat que recorrerh la
na la instrucci6 del cas. Mant~im- decisi6 judicial "ambtots els mitputat l’exdirectiu de Ferrovial Pe- jans legals al seu abast". I va mosdro Buenaventura i exculpa l’exditrar el seu "enuig~’ perqu~ "per
putat de CiU Jaume Camps, suposat en~simavegada"el partit es va asintermediari, en considerar que els sabentar de la mesurapels mitjans
fets ja han prescrit.~
de comunicaci6.
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to de aperturade juicio oral, cuando
tenga todos los escritos de acusaci6n,paradictaminar
el posiblelucro
del partido de ArturMas.
Tras conocerseeste auto, la formaciSnnacionalistaanunci6que recurrir~i este embargopreventivo
con <<todoslos medioslegales a su
alcance>>. Converg~nciaasegur6
que<~nose ha lucradonuncadel Palau de la Mfisicani de las instituciones que dependende 61>>y record5
clamadapor la Fiscalia y aceptada Hobregat,Tarragona,Tortosa, Sam que no se embarganlos avales depor eljuez en su auto, los inmuebles Feliu, Barcelonay Matar6.De esta positadosen el juzgado,sino quelo
aportadossuman3,2 millonesde eu- forma,Converg~ncia
tiene estas se- que se producir~es ~<unaanotaci6n
ros, de acuerdoconel valorqueindi- des embargadas
por ordenjudicial,
preventivade embargoen el regisc6 el partido.Perotantoeljuez como ya que cuandoaport6 al juzgadosu tro de la propiedad>>.
<<S61o
se pueel fiscal consideranque Convergbn- sede principal -ahora vendida-lo de embargarun bien cuando hay
cia se lucr6 con6,6 millonespor su- hizo comogarantia de esa respon- sentencia firme de culpabilidad~,
puestascomisionesilegales a cambio sabilidad civil a la que puedeser agreg6la formaci6n.
de adjudicaci6nde obra pfiblica a condenada.
A1entregareste fistado
Ensu filtimoauto, el juez conclutrav6sde los ex responsables
del Pa- de inmuebles,la formaciSntambi6n ye que Converg~ncia
cobr6comisiolau de la Mfisica.
lo hizo comoaval, aunqueel fiscal nesilegales de la constructora
Ferrode la
Las fincas aportadas al juzgado reclam6su embargo,comoha acep- vial a trav6sdel Palaua cambio
pot el partido son sedes y locales, tadoel juez.
adjudicaci6nde obrapfiblica, medistribuidos en 23 propiedades.EsE1MinisterioPfiblicopidi6 quese dianteentregasen efectivoa los tetfin en Amposta,
Castelldefels, Fi- duplicarahasta los 6,6 millonesesta sorerosdel partido,facturaci6nirregueres,Granollers,Capellades,Llei- fianza, pero el magistradono se ha gular y conveniosde colaboraciSn
y podria esperaral au- con la Fundaci6n
Trias Fargas.
da, M6rad’Ebre,Reus, Sant Boi de pronunciado

E1 juez embarga 15 sedes de
Converg ncia por el ’caso Palau’

El partidodeMas
recurre
la decisibn
y afirmaquenunca
selucr a trav s dela institucin
GERM~.N
GONZ~LEZ
BARCELONA
der hace un messu sede principal,
Converg~nciaDemocr~ticade Ca- situada en la calle de C6rcegade
talunya(CDC)
ya tiene 15 sedes re- Barcelona, a un grupo inversor y
partidas por la comunidad
que es- anunciarsu trasladotras el veranoa
t~tn embargadas
por ordenjudicial. unasoficinasde alquiler en otto inE1 Juzgadode Instrucci6n nfimero mueble,situado en el paseo Sant
30 de Barcelona,que investiga el Joande la capital catalana.
casoPalau,ha aceptadola petici6n
E1juez ha aceptadoesta permuta
de la Fiscalia Anticorrupci6ny ha y procedea su embargo,comoreclaordenadoel embargode los 15 in- m6el fiscal EmilioS~nchezUlled,
muebles,que el partido aport6 hace aunqueno se ha pronunciadosobre
un mespara hacer frente a posibles otra petici6ndel MinisteriotMblico
responsabilidades
civiles en casode en la que instaba a Converg~ncia
a
que se condenea la formaciSnque incrementarel aval para hacer frenlidera Artur Mas.
tea la posibleresponsabilidad
civil.
Converg~ncia
decidi6 informaral Eneste senfido,y a la esperade una
juzgadode estos 15localestras ven- tasaci6nde la Agencia
Tfibutariare-
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El juez embarga
a Convergència 15
sedes por lucrarse
en el ‘caso Palau’
JESÚS GARCÍA, Barcelona
Un juez acordó ayer embargar 15 sedes a Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) como garantía para que el partido responda por
haberse lucrado, presuntamente, a través del Palau de la Música. La
investigación acredita que el partido de Artur Mas recibió comisiones ilegales por importe de 6,6 millones de euros de Ferrovial a
cambio de la adjudicación de obra pública en el último Gobierno de
Jordi Pujol. El valor de las sedes, según el partido, es de 3,6 millones.
La investigación sobre el expolio del Palau de la Música perpetrado por Fèlix Millet y Jordi
Montull —cifrado en más de 20
millones— sacó a la luz los presuntos pagos ilegales de Ferrovial. Hace tres años, el partido
puso su sede central, en la calle
de Còrsega de Barcelona, como
aval para hacer frente a su responsabilidad civil. Esa sede, en
pleno centro de la ciudad y de
5.000 metros cuadrados, está valorada en más de 12 millones de
euros y cubre, sobradamente, la
cantidad que CDC tendría que
devolver en caso de condena.
Hace unas semanas, sin embargo, la formación anunció que

había vendido la sede de Còrsega a un grupo inversor de Hong
Kong. Y depositó en el juzgado
una quincena de locales en diversas localidades catalanas que
tienen un valor muy inferior
(3,6 millones). El cambio de la
sede central por otras de menor
cuantía llevó al fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled a pedir el embargo de los 15 nuevos
locales. El fiscal pretende evitar
que Convergència se desprenda
de más patrimonio y no pueda
hacer frente a sus responsabilidades.
Anticorrupción también había solicitado que se aumentara
hasta los 6,6 millones la garan-
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Las cifras de
la investigación
La sede central. En 2012,
CDC pone como aval su sede
central, en Barcelona, valorada en 12 millones de euros.
Comisiones ilegales. El juez
eleva a 6,6 millones las comisiones ilegales pagadas por
Ferrovial al partido.
Los 15 locales. CDC vende
la sede de Còrsega y pone
a disposición del juez otros
15 locales (3,6 millones).
El embargo. Enterado de la
venta, el fiscal pide el embargo de las 15 sedes.

tía exigida a Convergència. El
anterior juez de instrucción había fijado la cantidad en 3,2 millones —en una fase incipiente
de la investigación, cuando aún
no se contaba con todos los indicios— y ya no la modificó. Su
sucesor al frente del caso Palau
ha evitado pronunciarse sobre
la petición del fiscal y, en cambio, ha solicitado a la Agencia
Tributaria que dé una tasación
oficial de las 15 fincas ofrecidas
por CDC. Se trata de sedes y locales del partido en ciudades como Castelldefels, Figueres, Lleida, Mataró, Reus, Tarragona o
el barrio de Gràcia de Barcelona, entre otras.

La decisión provocó ayer momentos de desconcierto entre
los responsables de algunos locales afectados. Temían que las
sedes fueran precintadas y que
ellos mismos tuvieran que
abandonarlas. Nada de eso. Se
trata de un embargo preventivo para evitar que Convergència pueda vender las sedes sin
permiso judicial. A pesar de
que no había recibido la notificación del embargo, el partido
anunció que recurrirá la decisión. En un comunicado, la formación reiteró que “no se ha
lucrado nunca del Palau de la
Música ni de las instituciones
que dependen de él” y matizó
que la consecuencia de la decisión judicial será solo “una anotación preventiva de embargo
en el registro de la propiedad”.
El juez puso fin hace dos
días a la instrucción sobre el
expolio del Palau de la Música.
Tanto él como el fiscal concluyen que la constructora Ferrovial logró adjudicaciones públicas en Cataluña (la Ciudad de la
Justicia, la línea 9 del metro)
durante el último mandato de
Pujol (1999-2003) a cambio de
comisiones ilegales. La constructora camufló como donaciones
a la institución musical las presuntas mordidas, que suponían
el 4% del importe de la adjudicación: el 2,5% para el partido nacionalista —a través de la entrega de dinero en efectivo, facturas falsas y una fundación— y, el
resto, para Millet y Montull por
hacer de intermediarios.

22

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 22

O.J.D.: 89305

TARIFA: 10425 €

E.G.M.: 545000

ÁREA: 574 CM² - 54%

SECCIÓN: POLITICA
DISSABTE
30 DE MAIG DEL 2015

30 Mayo, 2015

El dilema nacionalista

LLL

El jutge embarga els 15 locals que
CDC va oferir a canvi de la seva seu
FERRAN SENDRA

El partit de Mas va
Convergència diu que
demanar la permuta per no és un embargament
poder vendre l’immoble «perquè no hi ha
del carrer de Còrsega
sentència ferma»
ELPERIÓDICO
BARCELONA

E

l jutge que investiga el saqueig del Palau de la Música ha acordat l’embargament de les 15 seus que
CDC va posar a la seva disposició per
assegurar la seva responsabilitat civil per suposadament haver-se lucrat
amb l’espoli i ha acordat amb l’Agència Tributària que taxi les finques
ofertes en garantia. Segons van informar ahir fonts judicials, el titular del
jutjat d’instrucció número 30 de
Barcelona ha estimat la petició de la
Fiscalia i ha ordenat l’embargament
preventiu dels 15 locals –distribuïts
en 23 propietats– que CDC va posar a
la seva disposició després d’emparaular la venda de la seva seu central
a Barcelona, que inicialment, i durant la instrucció, ha sigut la garantia aportada per Convergència.
Fa tres setmanes, CD va anunciar la venda de la seva seu del carrer
de Còrsega, formada per dues propietats, a un grup inversor de Hong
Kong. La força nacionalista no ha

explicat encara l’operació, tot i que
ha promès que facilitarà tota la informació quan es produeixi la compra de la nova seu, també a l’Eixample barceloní. Prèviament, el partit
d’Artur Mas va entregar una llista
amb 15 dels seus locals perquè els acceptés com a aval.
La Fiscalia va demanar llavors
al jutge l’embargament d’aquestes
seus, així com la seva taxació independent, i va sol·licitar que dupliqués fins als 6,6 milions la fiança
imposada a CDC per lucrar-se suposadament amb el pagament de comissions, que es va fixar en un principi en 3,6 milions.
El magistrat ha donat llum verda a l’embargament dels 15 locals
sol·licitat per la Fiscalia, però de moment ha rebutjat elevar a 6,6 milions la responsabilitat civil a títol lucratiu de CDC, a l’espera que sigui
ferma la resolució que va dictar dilluns passat per donar per tancada
la instrucció del cas Palau.
Tal com sol·licitava el ministeri
públic, el jutge ha acordat un peri-

tatge independent de les finques.
CDC va acompanyar la llista d’un
certificat de taxació emès el desembre del 2013 que estima en 3,6 milions el valor total dels immobles i de
l’escriptura de compravenda dels
immobles. En l’escrit, la defensa de
CDC oferia com a garantia de la fiança 15 seus a Amposta, Barcelona,
Castelldefels, Figueres, Granollers,
Capellades, Lleida, Mataró (2), Móra
d’Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat,
Tarragona, Tortosa i Sant Feliu de
Llobregat. L’embargament impedeix a CDC la venda de les finques dipositades en garantia sense autorització judicial, a diferència del que
ha passat amb la seva seu principal
de Barcelona.
Per una altra
part, tant la Fiscalia com l’acusació
popular exercida per la FAVB demanaran al jutge que corregeixi a l’alça
la suma dels diners presumptament
desviats a CDC a través del Palau de la
Música, que el magistrat xifra en 5,1
milions en l’acte en què conclou amb
la instrucció del cas, han assenyalat
les mateixes fonts. El jutge va reproduir en el seu acte aquesta quantitat,
que és la que el seu predecessor en la
instrucció del cas, Josep Maria Pijuan, va establir inicialment, encara
que en un posterior aclariment la va
elevar a 6,6 milions.
CDC va mostrar, en un comunicat, el seu malestar per haver-se assabentat de l’embargament pels
mitjans de comunicació. Nega que
l’acció del jutge suposi un embargament perquè no hi ha sentència en
ferm. I reitera que no s’ha lucrat mai
del Palau de la Música. H
PETICIÓ DE L’ACUSACIÓ /

33 Seu de CDC al carrer d’Astúries, a Gràcia, una de les embargades.

Duran es mostra «desencantat»
amb els independentistes d’Unió
El democristià avisa
de les «grans pressions»
que patirà el partit
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El president del comitè de govern
d’Unió, Josep Antoni Duran Lleida,
va afirmar ahir, en la seva tradicional carta web a la militància de cada
divendres, que estava molest pel manifest subscrit per una dotzena de dirigents del seu partit (entre els quals
hi ha Núria de Gispert i Joan Rigol)
en què es demana que, el 14 de juny,
es pregunti als afiliats explícitament
per la independència. Duran sí que
va assenyalar que està «desencantat»
per l’actitud d’aquestes persones:
«Fer una proposta via filtracions mediàtiques de manifestos, en lloc de
fer-ho a través dels òrgans del partit
em decep», va apuntar el líder democristià. Duran fins i tot recorda que
un dels firmants d’aquest manifest,
Rigol, va expressar la mateixa opinió
que ell ara quan, fa unes setmanes, va
aparèixer un altre document.
El text elaborat pel sector independentista amb dirigents històrics ja
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33 Josep Antoni Duran Lleida.
ha recollit més d’un miler de firmes
a favor de formular la pregunta següent: «¿Voleu que Unió es comprometi amb una Catalunya independent, en el marc de la UE?». La direcció va considerar «deslleial» l’escrit,
donat que corresponia al secretari general, Ramon Espadaler, portar la batuta del debat.
El líder de CiU al Congrés va dir

que ja estava previngut davant la possibilitat que sortís a la llum un document així. Duran deixa per a més
endavant, per a després que es faci
públic el redactat de la pregunta, dimarts, les seves reflexions en el context de la campanya que s’iniciarà
i va advertir que tots els membres
d’Unió hauran d’«aguantar moltes
pressions»
Per reforçar aquesta tesi, va posar
com a exemple alguns comentaris
publicats que atribuïen a la indefinició d’Unió els mals resultats de la federació. «Com que he estat callat i no
poden dir que jo he sigut el responsable dels resultats», va escriure amb
ironia Duran , «ara carreguen el mussol a Unió».
En la mateixa línia
irònica, Duran va apuntar que amb
el que no esperava topar-se era amb la
«pressió de sor Lucía Caram», que dijous li va reclamar, via Twitter, que
donés per finalitzada la seva etapa
política. Duran li va respondre amb
un consell que, «si bé no apareix als
evangelis»–va assenyalar– «sí que
acostuma a ser útil: que cadascú es
dediqui a les seves coses». H
CONTRA CARAM /
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’Parlem d’art’

’simfonia del nou
m6n’, de Dv6rak
Orquestra Simf6nica
del Vall~s, al Palaude
la M~sica, ales ]9.00

Episcopal
deVic,
ales11.30

BARCELONA
DOCUMENTAL
DocsBarcelona.
Des de
fa anys, el DocsBarcelona
s’ha consolidat corn un
dels festivals especialitzats m~simportants dels
que se celebren a Barcelona, i tamb6dels m~srellerants al’Estat dedicats al
cinema documental.
Aquestany, el festival arriba a la mc~oriad’edat
arab la seva 18a ediciS.
Els cinemesAribau Multicines iAribau Club, el
CCCB
il’Auditori de La
Pedrera sSn els escenaris
d’aquest festival, que se
celebra fms diumenge31
de maig.
BARCELONA
MUSICA
Aque~s
dies s~e~,ce]eb~u-~t ~ pm*~de1 ~6~la
que ~s una de les grans cites anuals que tenen ]loc a
Barcelona-i a Europapel que fa a la mfisica:el
festival Primavera Sound.
Un festival que semprc
vol ajuntar en el seu carte]lles filtimes propostes
musicalsde l’fi~nbit independent juntament amb
artistes de trajectSria
contrastada i de qualsevol
estil o g~nere.Apostaessencialment pel pop, el
rcck iles tendencies m~s
undergroundde la mfisica electrSnicai de ball.
Belle &Sebastian, Jos~
Gonz~ez, The NewPornographer, Nfiria Graham,Patti Smith, Sr. ChinmTo,Babes in Toyland,
Ben Watt, Joan Miquel
Oliver, The Strokes, Ariel
Pink, The Church, Miquel
Serra, TonyAllen, Antony
and the Johnsons, The
Black Keys, Los Punsetes
i Ocellot sSn algu~s dels
grups i mfisics que s~anran vist en aquesta ediciS.
BARCELONA
11.00 VISITA
’La SagradaFamilia,
naturalment!’.~mb]’objectin de descobrirals inrants quins sSn els elements basats en la naturalesa presents en aquesta obra de Gaudi,la basilica organitza, els caps de
setmanai festius ~s al
28 de juny, ]’activitat fan~ar La Sagrada Familia, naturalment!en sessions matinals a partir de
les 11.00. Pensadaper a
nens inenes entre 5 i ~2
m%vs,arab un m~ximde

dos adults per infant,
consta d’una visita guiada
per les dues faQanesil’interior de la basilica i acaba ambuna activitat plastica al singular edifici de
les Escales.
BARCELONA
18.00 CINEMA
III Cicle de Cinema

La Mostra
de Cinema
d’Animaci6
Infantil ha arribatals 25 anys¯ ARX~U

25 anysd’animacid
infantil
GIRONA
11.30 CINEMA
La Mostxa de Cinema d’Animaci5
Infantfl de Gironafa 25 anys. E1
1990es van iniciar aquestes projecclans ambl’objectiu d’ensenyar
a veurecinemades de l’escola i iniciar els rods petits en l’espectacle
dal cinemmAtrav~s d’un recuI1 de
curtmetratges d’animaciS, que no
es veuen habituatment en els ci~
cults comercials, l’associaci5 Cin~tic va comen~arun cami al qual es
va afegir posteriorment el Museu

del Cinema.
Per celebrar aquest quart de segle en famfiia, avui als cinemes
Truffaut es fa una sessi5 especial
per a pares iintants arab un programa combinat de la 25a Mostra
de Cinemad’AnimaciS, que es
podr~t veure als cinemesTruffaut.
Els infants tindran l’entrada gratffita i els adults haurande pagar
dos eurcs.
Per celebrar l’aniversari, els
curtmetratges d’aquest anyhan
estat d’origantxec i es rccordar~t

la primeraprojecci5 feta per la
nera del cinema d’ainmaci5txec,
HerminaT~lov/t. Aixi, la mostxa
proposa tm rccorrcgut per la histSria de l’aulmaci5t~eca que rcpassa els classics i arriba ales produccions m~snoves del pals. S’hi ban
inclSs Con~esobrc el fll i Les dues
troques de llana, d}Iermina Tyrl~va; E1grill i les aventuresdel Talp,
de ZdenekMiler; Pat i Mat, de LubomirBene§, i Fcrda, la formiga
d’Hermina T~lavh...
II|DhCCK)

BertoRomero
¯ JUANMA
RAMOS

Pepet
i Marieta¯ JOAN
SABAT~R

Berto Romerocontinua
ambnosaltresa Granollers

Pepeti Marieta,mdsenllh
dela cang6
deI’estiu

GRANOLLERS

BARCELONA

21.00 HUMOR
El Teatrc Auditori ofercix l’espectacle del popular
humorista Berto Romero, Ber~o Romcrosigue con

21.00 CONCERT
Pep~~ ~eta, co~e~,~sper la can~ dc*Vq~de
~estin paes~, prese~te~ ala sala ~u~c ~ ~ ~n
disc La sal de la vida.

72080~fOS.
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Sedeta, projecci5 de Noches de insomnio,d’Eliajne Raheb. E1 documental
mostra la ti~obada de dues
persones marcadesirremeiablementper la guerra del ]J~ban:l’antic responsabledels serveis secrcts de la millciacristiana de les Forces Libaneses AssadChaftari, que
busca la ~edempciS,i Maryam Salidi, que cerca
desesperadament el seu
fill comunistaMaher,desaparegut fa 30 anys durant una operaci5 militar
planLficadaper A1-Assad.
La seva trobada podrh
portar l’esperan~ai guarir
les ferides d’unaguerra
que va comenQarfa 38
auys.
BARCELONA
20.00 CINEMA
Cicle de cinemacore~.
Casa~sia prcsenta als cinemes Girona un nou cicle de cinemacore~.
Aquestaselecci5 de vuit
llar~netratges destaca
pel seu valor antropolSgic,
en la construcci5 d’una
identitat cultural ober~a
al canvii a la continua
adaptaci5 ales transformacions socioeconSmiques delpais. Enel transcurs dels ultims vint anys,
el cinemacore~ ha consolidat la seva prcs~nciaen
els circuits internacionals
i ha merescut un reconeixementrant al seu pals
d’origencorn en d’altres.
Avines pot veure el thriller futurista Snowpiercer, de BongJoon-ho.
BARCELONA
20.30 / 2’1.30 / 22.30
FLAMENC
Isaac BarberoJ Marina
Gonzdlez.S6ntr~s ~ssions de mfsicaiball en
directe, en un entarimat a
la s~daTarantosde la pla~a Reial, que 6s, des de fa
anys, escenari de joves talents. La forqa del flamenc
s’experimenta quan es
viu en directe, en elmarc
d’un petit tablao.
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CABRERA DE MAR
FIRA
Laietana.
Finsa] alia 31,
se celebm
el festival Laietana, XVIIIedici5de la
Fira lbero~omana,que
transportaels visitants
a l’~pocadels romans.

MOn.~

21.O0 CONCERT
III CicledejovestalentsMariaVilardell
Vifias. Unanym~ses
presenta aquest cicle que
t~ corn a objectiudonar
tma primera oportunitat
ajovesmflsics d’actuar
davantdel pfiblic. Avui~s
el torn d’AnnaBusquetsi
Ai~auRovira, piano;
M.Rosa
Reque~_a,
flauta;
Laia Ta~, piano; Cristina
Sallent i Nflria Badrenas,
flautes, i QueraltGiralt,
violoneel.Al’Audit ori de
Sant Josep.
VILANOVA
DE LA MUGA
CIRC
Fira del Clown.
Avuise
eelebrala quarta edici5
d’aquestfestival de pallassos, mfisiea,eirc i teatre
queomplee]s earrers de
la vi]a. Aquestany]a fira
homenatjar~Pallassos
SenseFronteres, entitat
que ser~ guardonadaamb
elguacd5Pallasso de l’any
2015.Enel decursdel dia
s’oferirandiferents tipus
d’espectacles
i tallers; hi
haur~ m~sd’mmqui~zena d’actuacionsdistribuides en diversosescenai~s
on es podranveure les
darreres creacions de
companyies
i actors de
clown de g~ renom,
cornla Cia. LosHerrerita,
Los Perlas, CirquetConfetti, Sabanni,Javier
Ai%a...
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<<

<<

Arnau vilardeb6
Representa
’Sisif’ a La
Casadels Contesde
6r~cia, ales 20.30

’L’altra Pedrera’
p~blics a la Pedrera,
ales 12.15
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Embargades
quinzeseus
de CDC
pel casPalau
Converg~ncia
remarca
el car~cterpreventiu
dela decisi6judicial, contrala qualrecorrer~
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El jutge ordena que s’embarguin
15 seus de CDCpel cas Palau
[] Lapetici6delfiscald’ampliar
la garantia
de3,?a 6,6milions
d’euros,pendent
[] Converg~ncia
remarca
el car~cterpreventiu
dela decisi6judicial,contrala qualrecorrer~"amb
tots els mitianslegals"
MaytePiulachs
~¢~0~
E1jutge de l’espoli del Palau de ]a Mfisica, a petici5
del fiscal, ha ordenat ]’embargax~ent preventiu de]s
quinze locals de Converg~nciaDemocrhticade Catalunya (CDC)que el partit va oferir ~ecentmenta
canvi de la seu central del
carver CSrsegade Barcelona, que estava al jutjat
coma garantia -no embargada-per la sevapossible responsabilltat civil a
titol lucratiu en la causm
E1titular del ju~at d’instrucci5 nfimero 80 de Barcelona, per5, no ha ~esolt
lapetici5 delfiscalanticor~’upci5 Emilio Sgmchez
U]led perqu~amplfi ]a garantia de 3,2 a 6,6 milions
d’euros, xifra que va fixar
l’anterior jutge corn la
quantitat que el partit
hauria cobrat de Ferrovial
a canvi de concessions de
grans obres. E1 magistrat
Julian Garcla de Eulate
espera pronunciar-se sobre aquests diners quan
l’Audi~ncia de Barcelona
avali o no la seva conclusis de la instm~cciS, feta

LaseucentraldeCDC,
al carrerCOrsesa,
queel partit havenutper estalviar¯ ACN
aquesta setmana i en qu~
mant~ els responsables
de Fe~Tovia]per anar ajudici. I ~s que les defenses,
ara, poden tornar a recSrrer contra la conc]usi5 de
la investigaciS.
En la resoluciS, el magistrat del cas Palau accepta corn a garantia de
p~estaci5 de fianqa els 15

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

La xifra

sdnels localsdeCDC
que
conformen
23finques
i que
arael jutgehaordenat
embargarpre~ntivamenL

Lesfrases
~Converg~ncia
Democr~tica de
Catalunya no s’ha
lucrat mai del Palau
de la ML~sicani de les
institutions queen
depenen~

~CDC
no est~ d’acord
ambaquestaanotaci6
preventiva,contrala
qual recorreraamb
tots els mitjansle~als
al seu abast~
Comunlcat
CDC

locals, que conformen 23
finques a Amposta,Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Figueres, G~’a~ollers, Igualada, L]eida, Matar5 Ga~desa,Lleida, Sant
Boi de Llobregat, Tarragoha, Tortosa i Sant Feliu de
Llobregat. Ara s~fi faran
les anotacions registrals
corresponents perqu~ les
fmques quedhi assegurades i no es puguinvendre,
per si Converg~ncia ~s
condemnadai ha de retornat aquests diners. E1 magistrat tamb~accedeixala
demanda fiscal que t~cnics d’Hisenda facin un
peritatge dels locals. Les
fmques aportades tenen
unvalor conjunt de 3,6 milions d’euros, segonsla taxaci5 aportada per CDCal
jut jar.
Converg~ncia,
molesta
La reacci5 des de Converg~ncianoesva fer esperar.
E1pai~it, a trav~s d’un comunicat, va remarcar que
el que ha ordenat el jutge
no ~s "un embargament
dels avals dipositats per
CDC",sin5 que el que passara ~s que "es far~ mm
anotaci5 preventiva d’embarga~nentalregistre dela
propietat". La formaci5no
ester d’acordambla decisi5
judicial i hi recorrer~ en
contra "ambtots els mitjans legals al seu abast".
En el comunicat, en qu~
reitera que no s~aa lucrat
maldelPalau delaMfisica,
el pai~it tamb~ es mostra
molest per haver conegut
la determinaci5 a tray, s
dels mitjans i no amb
l’opor~unanotificaciS. ¯
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anys
fa quevantancarel
camp
deles Cortsperla
xiulada
a I’himne
espanyol
Vaser el juny de11925,
abansd’unpartit entreel Barga
i el JL~piter,homenatge
a I’Orfe6Catal~.El peblicdeles Corts
va xiularla marxa
reial i el dictador
MiguelPrimodeRiverava clausurar
I’estadi blaugrana
durantsis mesos.

ORFEO CATALA
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Ordenan embargar quince sedes de
CDC para cubrir la fianza del Palau
El juez aún no aumenta la fianza de 6,6 millones para el partido que pide el fiscal
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J. Planes

BARCELONA- El juez que investiga el saqueo del Palau de la
Música acordó el embargo de las
quince sedes que CDC puso a su
disposición para asegurar su responsabilidad civil por lucrarse
supuestamente con el expolio y
ha acordado a la Agencia Tributaria que tase las fincas ofrecidas en
garantía.
Según informaron fuentes judiciales, el magistrado estimó la
petición de la Fiscalía, y ordenó el
embargo preventivo de los quince
locales distribuidos en 23 propiedades que CDC puso a su disposición tras apalabrar la venta de su
sede central en Barcelona, que
inicialmente era la garantía de su
responsabilidad civil.

Lista para el aval
CDC comunicó el mes pasado al
juez que se disponía a vender la
sede que había depositado como
garantía de su responsabilidad
civil, que en su día no llegó a ser
embargada, y en sustitución de
ese inmueble le entregó una lista
de quince de sus locales para que
los aceptara como aval.
La Fiscalía pidió entonces al
juez el embargo de esas sedes, así
como una tasación independiente de las mismas, y solicitó que
duplicara hasta los 6,6 millones de
euros la fianza impuesta a CDC
por lucrarse supuestamente con
el pago de comisiones de Ferrovial
a través del Palau de la Música,
que se fijó en 3,6 cuando la ins-

La nueva
plataforma
Reinicia
Catalunya
quiere un
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En la imagen, la sede central de CDC, en Barcelona

Las claves
◗ PETICIÓN DEL FISCAL
La Fiscalía había hecho la
petición de embargar estas
sedes para asegurar las
cantidades susceptibles de
decomiso «ante una eventual
sentencia condenatoria».

◗ SEDE CENTRAL EN MANOS
DEL MAGISTRADO
CDC compareció ofreciendo
su sede central de la calle
Córsega de Barcelona, como
garantía, que vale doce
millones, pero quedó en
manos del juzgado.

L.R.

BARCELONA- Los impulsores de
la plataforma ciudadana Reinicia
Catalunya presentaron ayer sus
propuestas para el debate soberanista catalán y han abogado por
reunir e impulsar ideas colectivas
para construir «un país nuevo y
mejor».
Esta plataforma soberanista
pretende promover «un proceso
PALAU DE LA MUSICA CATALANAabierto, transparente, participati-

d
trucción del caso todavía no había
concluido.
El magistrado dio luz verde al
embargo de los quince locales
solicitado por la Fiscalía, pero por
el momento ha rechazado elevar
a 6,6 millones la responsabilidad
civil a título lucrativo de CDC, a la
espera de que sea firme el auto
que dictó el pasado lunes para dar
por cerrada la instrucción del caso
Palau.
Paralelamente, tal y como solicitaba el Ministerio Público, el
juez acordó un peritaje independiente de las fincas que CDC puso
a su disposición, que la formación
acompañó de un certificado de

Raül Romeva, el dirigente de UGT
Josep Maria Álvarez, y el expresidente del Parlament Ernest Benach (ERC).
El portavoz de la nueva plataforma Jaume López definió su
propuesta como «un espacio de
encuentro que reúne todas las
iniciativas que ya han surgido y
surgirán para plantearse cómo ha
de ser un nuevo país».
López aseguró que «lo más
transversal en Cataluña es la vo-

tasación emitido en diciembre de
2013 que estima en 3,6 millones el
valor total de los inmuebles y de
la escritura de compraventa de los
mismos.
CDC recurrirá el embargo. Un
comunicado reiteró que la formación «no se ha lucrado nunca del
Palau ni de las instituciones que
dependen de él», y anunció que
recurrirá el embargo preventivo de
sus sedes.
La formación recordó que el juez
no ordenó el embargo de los avales
depositados por la formación, sino
que lo que se producirá es «una
anotación preventiva de embargo
en el registro de la propiedad».

lana» sea redactada por una comisión de ciudadanos y ciudadanas
elegidos por sorteo, algo que ha
valorado como «un buen mecanismo para asegurar la transparencia de la comisión».
«Es evidente que Reinicia no
quiere sustituir a nadie, sino apoderar a todos. No es alternativa de
nada, es complemento de todo.
No se presenta para hacer una
labor fuera o en contra del Parlament», dijo.
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AGENDA

Minimúsica. El festival Primavera

Sound ha preparat una programació
especial dirigida a les famílies assistents al Parc del Fòrum. Funciona entre les 16 a 23 hores i hi ha tallers i
espectacles dirigits als nens. A més a
més, demà a les 12 h, al Parc de la
Ciutadella hi haurà un concert gratuït
de Candela y los Supremos.
www.primaverasound.es
Rutines. Malic és un noi

molt aventurer que s’enfronta a la rebel·lió de
personatges i elements
escènics en una desbaratada comèdia
per a titelles. Es
tracta d’un espectacle de titelles ins-

Barcelona ciutat
Desplaça’t 2015. Avui i demà se celebra aquest festival en el qual hi haurà
una frenètica activitat per gaudir dels
espais a l’aire lliure amenitzats per
tot tipus d’artistes i disciplines.
Centre cívic Casa Groga. Av. Jordà 27
(avui i demà tot el dia).
http://ccivics.bcn.cat/casagroga/

pirat en la tradició popular europea
que durant segles s’ha representat
en carrers, places, parcs i petits teatres, tant per a públic jove com per a
adults.
Sala La Puntual. Allada Vermell, 15, Bar
celona. Avui 18 hores, demà, 12 i 17 ho
res. 8 euros.

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

]Durant dos dies

Kacu Mensi,
l’espectacle

Montmeló acull la
tercera edició del
Fitkam, Festival Infantil
de Teatre Kacu Mensi.
En total podrem gaudir
de 28 espectacles
gratuïts. Màgia, teatre
interactiu, musicals,
clowns, contacontes o
titelles ompliran diversos espais, carrers i
places del poble. Com
que en molts casos
l’aforament és limitat
caldrà recollir invitació
a l’Ajuntament a partir
de les 9 hores.
www.kacumensi.cat

Cinema. Als cinemes Texas es projec-

ta la pel·lícula d’animació Les aventures de
Sammy, un viatge extraordinari, de Ben
Stassen,
2010.
Sammy és una tortuga que neix en
una platja preciosa i s’enfronta a la
lluita per la supervi-

L’ÚLTIMA SIMFONIA DE MAHLER
Temporada de l’OBC
L’Auditori
Lepant, 150
19 hores. De 10 a 56 euros

]Cinc anys després d’iniciar la seva etapa com a director titular de

l’OBC, Pablo González s’acomiada aquest cap de setmana de L’Audi
tori –el d’avui i el matinal de demà seran els seus últims concerts– ni
més ni menys que amb la Novena Simfonia de Mahler, el que ha estat
compositor de capçalera durant el projecte amb la formació catalana

per biblioteques insòlites i arxius de
la ciutat i els seus llibres prohibits.
Biblioteca Arús. Passeig de Sant Joan, 26
(avui i demà, 10.30 hores). 10 euros.

Especial 30è aniversari del centre cívic La Sedeta amb un concert del Wax
& Boogie Rhythm Combo.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321
(12.30 hores) Gratuït.
Música clàssica. Concert a càrrec del

duo De vellut, format per Blai Navarro, acordió, i Núria Balcells, violí. Interpreten obres de Piazzola, Pignol,
Lambregs, Balcells i anònims populars. 19 euros.
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).
III Cicle de Cinema Àrab a La Sedeta.
Projecció de la pel·lícula Noches de insomnio / Layali Bala Noom, dirigida
per Eliane Raheb.

siu per a sords i oients, amb la parella
de presentadors més esbojarrada:
Blauk i Mac Novara, acompanyats de
grans artistes sords i oients. 8 euros.
Almazen. Guifré, 9, baixos (18.30 h).

Sísif. Mitologia d’ahir per avui. Espec-

tacle d’humor a càrrec d’Arnau Vilardebò. 12 euros.
La Casa dels Contes. Ramón y Cajal, 35
(avui, 20.30 h, demà, 18.30 h).

Interseccions. L’Asikides Duo ofereix

XII Cicle d’Aperitius Musicals a la plaça.

Cabaret Almasilenciosa. Cabaret inclu-

El mar del cielo, el cielo del mar. Yoshi
Hioki explica el conte de Maui Ataranga, que va esternudar i els estels
van caure al mar...
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradi
el, 8 (20.30 hores). 6 euros.

Setmana del Llibre Prohibit. Itinerari

vermut d’avui hi participen els directors de DocsBarcelona 2015 Oscar
Pérez, Sérgio Tréfaut, Nicolás Molina,
Antonio Luco i Fredrik Gertten.
Llibreria Altaïr. Gran Via de les Corts Ca
talanes, 616 (12 hores).

Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321 (18
hores).

Simfònica del Vallès interpreta
aquesta obra de Dvorak, a més d’altres de Brahms i Vivancos. De 18 a 68
euros.
Palau de la Música (19 hores).

concebut com un espai d’observació,
interpretació i experimentació obert
a l’intercanvi d’opinions i el treball en
grup. 6 euros.
CCCB. Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona. Montalegre, 5 (10 hores).

El vermut dels dissabtes amb... En el

Josep Maria Serra

Simfonia del Nou Món. L’Orquestra

El Carmel i Nou Barris. Del dret a l’habi
tatge al dret a la ciutat. Itinerari a peu

la seva visió personal de la música
tradicional grega en un format intimista. 5 euros.
Artte. Muntaner, 83 (12 hores).

vència (avui, demà i dilluns, 16 h).
Amb motiu del 25è aniversari de la
Mostra de Cinema d’Animació Infantil de Girona, els cinemes Truffaut, de
Girona, fan una sessió especial per a
famílies (avui, 11.30 hores, entrada
gratuïta pels infants, adults, 2 euros).
La Filmoteca commemora el centenari del naixement del cineasta Norman McLaren amb una selecció de
curts que demostren perquè és considerat un nom clau de l’animació experimental (avui, 17 hores), i demà
s’hi projecta Alice in Wonderland / Alicia en el país de las maravillas, de Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred
Jackson, 1951, VE ,72’, l’adaptació
de Walt Disney del clàssic de Lewis
Carroll (demà, 17 hores).

XAVIER CERVERA

El fins ara titular de l’OBC vol passar un parell de temporades com a convidat d’orquestres

Musica cubana. Concert a càrrec del

Dolç adéu de Pablo González

Barcelona

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

P

ablo González arriba
al final de la seva eta
pa al capdavant de
l’Orquestra Simfòni
ca de Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC) visiblement
relaxat i satisfet de la feina fe
ta. Un final de cicle en el qual
s’aprecia que gaudeix més di
rigint, sobretot si es tracta de
Mahler, el seu compositor de
capçalera, l’eix del seu projec
te amb la formació barceloni
na. En aquests cinc anys, el ba
tuta asturià ha programat
pràcticament la integral de les
seves simfonies i n’ha dirigit la
majoria. Totes tret de la 5a i
la 7a. Aquest cap de setmana
s’acomiada de L’Auditori in

Emergències
..................................... 112
T E DE
L È F OLA
N SMUSICA
PALAU
CATALANA
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012

terpretant precisament la 9a,
la que el compositor bohe
mi va completar abans de la
seva mort i que va tenir una es
trena pòstuma.
Colpidora, potser la millor
peça de Mahler, la més elo
qüent juntament amb La can
çó de la Terra i la incompleta
10a simfonia, la Novena és
sens dubte un comiat de gran
volada.Iamésambrevàlida,ja
que està pràcticament acordat
que Pablo González tornarà el
gener del 2016 a dirigir la 3a de
Mahler, el que és una manera
de tancar un cercle amb
l’OBC, ja que aquesta va ser la
primera peça que va abordar
com a titular de l’orquestra.
Adéu, així doncs, a un direc
tor jove, d’empenta i gran de
dicació, i també d’idees pròpi

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062

es, moltes de les quals ha posat
en pràctica, i que si bé algunes
no han estat del gust de tot
l’ensemble, el cert és que el ba
lanç de la seva etapa no pot si
nó ser positiu.
Mozart, Txaikovski, Xosta
kóvitx i Strauss han estat, per
aquest ordre, i després de
Mahler, els seus eixos de tre
ball amb l’OBC. L’asturià ha
aportat frescor i proximitat
envers els músics, i ha apostat
per iniciatives socials que
acostessin l’orquestra a grups
desfavorits. Ara comença una
etapa en què vol romandre dos
anys sent director convidat en
orquestres de nivell europeu
abans d’assumir una altra titu
laritat. Ja té diverses invitaci
ons, moltes d’elles procedents
d’Alemanya.c

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

grup Son de la Rambla.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradi
el, 8 (23 hores). 8 euros.

CABRERA DE MAR (Maresme)
Festival Laietania. Amb

motiu
d’aquest festival se celebren tota mena d’activitats. Gratuïta.
Jaciment arqueològic de Can Modolell.
Carrer Camí Can Segarra, 26 (avui, 19
hores, demà, 10.45 hores).
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
El Retaule del Flautista. El grup Corne-

llà Teatre estrena la seva segona gran
producció, una obra de Jordi Teixidor
interpretada per més de 40 actors i
actrius amateurs.
L’Auditori. Albert Einstein, 51 (avui, 21
h, demà, 19 hores). 12 euros.

IGUALADA (Anoia)
Poetes catalans contemporanis. Reci-

tal DePellSensible, selecció d’autors
catalans contemporanis.
Adoberia de Cal Granotes. Baixada de la
Unió, s/n (20 hores). 6 euros.

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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Eljutge embarg preventivament
quinze seus de CDCpel cas Palau
Hisendavalorardels edificis per determinarsi cobreixenla quantitat exigida
SANTIAr-O
TAR|N
Barcelona
E1 jutge va ordenar ahir l’embargament preventiu de quinze seus
de Converg6ncia (CDC) perqu6
considera que la formaci6 va set
partlcip a tltol lucrafiu de l’espoli
del Palau de la Mflsica, perpetrat
pels antics m~ximsdirigents de
l’entitat, F~lix Millet i Jordi
Monmll.Aquesta figura juridica
significa que s’ha estat beneficiari d’un delicte sense set-he responsable. E1 partit va negar ahir
en un comunicat que s’hagi lucrat mai arab la instituci6.
Aquestpas es deriva de la petici6 del fiscal anticorrupci6 Emilio S~inchez Ulled, que ho va
sol.licitar arran de la vendade la
la seu principal de CDC,al carrer
C6rsega, a un grup immobiliari
de Hong Kong. Precisament,
aquest immoble s’havia aportat
corn a garantia en casque es produls una sent6ncia condemnatbria. A canvi, la formaci6polltica
va aportar una llista de quinze
seus m6s, que s6n les d’Amposta,
Castelldefels, Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, M6ra
d’Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa, Sant Feliu de Llobregat, dues de Matar6i
la del barri barcelon~de Gr~cia.
A l’interlocutbria dictada ahir
pel jutge Jos6 Julirln Garcia de
Eulate s’ordena tamb~ a l’Ag6ncia Tribut/~ria que valori aquests
edificis, per determinar si assoleixen la xifra exigida. Per6 sobre aix6 hi ha discrep~mcies, perqu~ a la primera interlocut6ria de
tancament de la investigaci6 que
es va dictar s’estimavael benefici
que havia obtingut CDCen 3,6
milions d’euros, per6 posterior-

LA CRONOLOGIA
La invesfigaci6 pel
saqueig del Palau de la
Mflsica complirh aviat
sis anysde vida als jutjats.
Julio12009. Els Mossos
d’Esquadrai la Fiscalia
Anticorrupci6 registren la
seu del Palau de la Mflsica
a causa de les sospites de
frau fiscal, per6 la documentaci6 decomissada
apuntava a un saqueig
generalitzat de l’entitat.
Setembre2009. F61ix
Millet remet una carta
al jutjat on reconeix
l’espoli de l’entitat, per6
no de tot el que va aflorar
posteriorment.
Julio1201:~. Eljutge
Josep Maria Pijuan tanca
la investigaci6 sobre el
Palau de la Mfisica acusant
17 persones i acusa
CDCde lucrar-se’n.

CDCva vendre la seu central, al carter CSrsega, fa setmanes
mentla Fiscalia el va elevar a 6,6,
correcci6 que es va introduir posteriorment. Dijous es va dictar
una nova interlocut6ria de conclusi6 en la qual es retrocedia a la
xifra inicial.
I el que passa ~s que, tot i que
es facin passos, el cas encara no
s’ha tancat, perqu~ viu immersen
un bucle de recursos. Aquesta
primera interlocut6ria de tanca-
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ment lava dictar l’anterior jutge
de la causa, Josep Maria Pijuan,
el juliol del 2013;per6 va ser recorreguda i l’Audi+ncia de Barcelona lava revocar perqu+ va considerar que un dels imputats,
l’exdiputat
convergent Jaume
Camps, havia de quedar fora, ja
que els presumptes delictes que
hauria com+sestaven prescrits.
En la coneguda aquesta setmana,

Maig2015. L’Audi6ncia
arxiva l’assumpte per a
l’exdiputat Jaume Camps
perqu6 havien prescrit els
delictes que li imputaven.
Maig2015. E1 jutge Jos6
Julifin Garcia de Eulate
tanca la causa de nou,
ara amb16 imputats,i
continua acusant CDC.
Maig2015. El magistrat
dicta l’embargament preventiu de 15 seus de CDC.

el seu nomja no apareixia en la
relaci6 d’acusats, 16, per6 pot ser
de nou recorregut, i ho ser~, davant l’Audi~ncia, la qual cosa dilata el final.
Aquesta causa gira entorn de
l’espoli perpetrat en el Palau de la
Mflsica entre els anys 2002 i
2009per part dels seus dos antics
responsables, F~lix Millet i Jordi
Montull. Aquest saqueig es va
perpetrar, segons les tesis de la
Fiscalia Anticorrupci6, en dues
lfnies: una, la que beneficiavaprivadamenttots dos, arab episodis
corn el pagament dels casaments
de les filles de Millet; i l’altra, en
benefici de Converg6ncia Democrhtica de Catalunya.
Aqul tamb6 hi havia diverses
derivacions, corn el pagamentde
serveis per al partit mitjan~ant
empreses interposades o el finan~ament de la fundaci6 CatDem,per6 la principal 6s el presumpte pagament de comissions

CDCdesmenteix
ques’hagi lucrat
ambel Palaui
anunciaque recorrerh
l’embargament
per a l’obtenci6 d’obra pflblica,
que, sempresegons el fiscal, hauria realitzat Ferrovial utilitzant
corn a intermediari el Palau de la
Mflsica. En la seva qualificaci6
provisional, el Ministeri Pflblic
acusa set exdirectius de la instituci6 cultural, dos directius
de la constructora, sis empresaris
i Pextresorer
de CDC Daniel
Os/~car.
Sobre aix6, i una vegada conegut l’embargament preventiu de
les quinze seus de CDC,la formaci6 polltica va emetre un comunicat en el qual va reiterar que mai
no s’ha lucrat del Palau ni de les
institutions queen depenen, va
assenyalar que no est~ d’acord
ambel pas que ha let el jutge i que
el recorrerh, i va expressar el seu
enuig per hayer conegut el tr~tmit
pels mitians de comunicaci6.e
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Jacobs filològic
DonGiovanni
Intèrprets: : J. Weisser, M. Fink,

J. Ovenden, B. Christenssen, A.
Pendatxanska, S. Im, T. Nazmi,
Orquestra Barroca de Freiburg,
Cor de Cambra del Palau
Director: René Jacobs
Lloc i data: Palau de la Música
(27/5/2015)
JAUME RADIGALES

En les seves interpretacions amb
criteris historicistes, René Ja
cobs treballa a consciència els ac
cents, les dinàmiques contrasta
des i, en el cas d’òperes com Don
Giovanni, el detallisme en els re
citatius secs, que no deixa de diri
gir. Ho fa amb un gest monolític i
tan característic com indesxifra
ble, cosa que no impedeix l’emer
gència d’un so extraordinari, di
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nàmic, precís i fruit del treball en
tusiasta d’una Orquestra Barroca
de Freiburg senzillament esplèn
didaiambtansolsunlapsusd’afi
nacióenundelsnúmerosinicials.
Un Don Giovanni amb criteris fi
lològics, doncs, traspassat per
l’alquímia de Jacobs que conver
teix el que ens pensàvem que co
neixíem bé en una cosa nova, al
llarg de tres hores d’intensa audi
ció, amb entusiasme contagiat al
reduït Cor de Cambra del Palau i
davant d’un conjunt vocal sense
grans figures però homogeni.
La de Johannes Weisser és una
veu peculiar, molt clara i allunya
da de l’estereotip dels Don Gio
vanniautoritaris,interpretatsper
baixos o per barítons amb timbre
de bronze. Weisser s’adequa a la
idea de Jacobs segons la qual el
seductor és un jove postadoles
cent. El resultat és correcte, molt
millorenlaversióenviud’araque

la que li sentíem en la gravació
discogràfica de fa nou anys.
Marcos Fink va ser un Lepore
llo de timbre poc grat, però afavo
rit per l’expressivitat que el baix
argentí va saber donar al criat de
Don Giovanni. Per la seva banda,
Jeremy Ovenden va donar a Don
Ottavio volatilitat, lleugeresa i
musicalitat exquisida. Excel∙lent
la Donna Anna de Birgitte Chris
tensen, potser poc incisiva a “Or
sai chi l’onore” però magnífica en
totes les seves prestacions. Ale
xandrina Pendatxanska va ser
una Donna Elvira molt millor al
segon acte que al primer. Els
greus vellutats de la soprano búl
gara afavoreixen l’expressiva
contundènciadelrol.Habitualen
elsrepartimentsdirigitsperRené
Jacobs, Sunhae Im va ser una
Zerlina de veu fresca i molt apro
piada al paper de jove camperola.
Com en temps de Mozart, el
mateix intèrpret va ser Masetto i
el Commendatore, responsabili
tat que va recaure en el baix Ta
req Nazmi, discret vocalment pe
rò eficaç en els resultats.c

