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‘EL BOTÓN DE NÁCAR’

La «culpa» de
Felipe González en
la història xilena
33 També presentada a competi-

ció, El botón de nácar és la segona part d’un projecte de trilogia
documental que el xilè Patricio
Guzmán dedica a repassar les
atrocitats comeses pel règim
de Pinochet. Si la seva predecessora, Nostalgia de la luz, transcorria al desert d’Atacama, ara
Guzmán es capbussa a l’aigua. En
concret, tracta de traçar parallelismes entre el genocidi de les
tribus indígenes de la Patagònia a
finals del segle XIX i els presos polítics que van ser salvatgement
sepultats sota el mar durant la
dictadura.
33 És una llàstima que per a això

recorri a una metàfora aquàtica
que es nota que està agafada pels
pèls i que ocupa una porció enorme de metratge, encarnada en
plans interminables de glaceres i
divagacions sobre el cosmos i els
quàsars que subministra la soporífera narració de Guzmán. Ahir el
director va donar part de culpa a
l’expresident Felipe González per
la incapacitat de Xile per superar el
seu passat: «Va venir a aconsellarnos que no parléssim de les fosses
comunes, que pactéssim amb els
militars, i això va contribuir que no
hàgim curat les ferides».

ser una presa de pèl. Però no és el mateix. Encara que discutible i sens dubte sobrevalorada, aquella pel·lícula
estava plena de troballes. Quan la va
rodar, Malick l’havia estat construint
al seu cap durant 20 anys. Però, ara
que ha decidit ser un director prolífic, els perills inherents a la seva indisciplina –treballa sense guió, manté
els seus actors en la inòpia sobre qui
són els personatges– s’estan girant en
contra seva.
/ I, com a conseqüència, la seva pertinaç negativa a concedir entrevistes o a donar la cara i explicar-se està començant a no entendre’s com l’excentricitat pròpia d’un
geni sinó com una forma de tirar la
pedra i amagar la mà. Per descomptat Malick no va ser ahir a la roda de
premsa posterior a la projecció de la
pel·lícula, de manera que totes les mirades, i tota la responsabilitat, van recaure sobre una parella d’actors que
no van fer res per dissimular la seva
condició de caps de turc.
«Amb Terrence és impossible assumir mètodes convencionals, de manera que un fa el que pot per respectar la seva visió», va repetir Bale diverses vegades. Traduït, «a mi no em
mireu, jo no sé res». Però el noi no està
tan lliure de sospita: ja ha rodat una
altra pel·lícula a les ordres de Malick.
I tot apunta que no serà molt diferent
d’aquesta. H
ABSENT MALICK

LA INTÈRPRET ‘SUPERWOMAN’

L’ànima de Yuja Wang
La pianista torna a Barcelona, on inicia la seva gira europea
a l’Auditori amb obres de Schubert, Chopin, Scriabin i Balakirev

Mentalització
«Després del descans de Nadal
m’he hagut de mentalitzar. Necessito sentir-me mentalment preparada per tornar a entregar-me
a una nova aventura, amb un programa que combina coses que ja
conec i coses noves». Un dels reptes és dotar d’unitat la selecció
d’obres que oferirà. El contrast entre el romanticisme de Schubert/
Liszt i el costat fosc de Scriabin és
total amb Sonata número 9 o Missa
negra. «La primera obra que interpretaré de Scriabin a la segona part
del concert sí que té connexions
amb Chopin, però l’última, la Missa negra, és tot al contrari –admet–.
S’hi concentra tota l’essència més
fosca i boja de Scriabin». «Però no
deixaré que el públic marxi amb
aquest sabor i remataré la vetllada
amb Islamey, de Balakirev». Diuen
que aquesta obra només apta per a
virtuosos va malmetre seriosament
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Yuja Wang, la pianista més sexi
del planeta, torna a Barcelona, on
aquesta nit oferirà el primer recital de la seva gira europea, en què
interpretarà cançons de Schubert
transcrites al piano per Liszt i
obres de Chopin, Scriabin i Balakirev. Com molts dels seus col·legues,
Wang, una impressionant artista
que alguns qualifiquen de superwoman, es declara addicta a Barcelona.
«És una ciutat que em fascina. La
seva gent és amable, el clima, fantàstic, i sento que he aconseguit
desenvolupar una bona connexió
amb el públic», diu orgullosa des
de casa seva a Nova York. Tot i néixer a la Xina (Pequín, 1987), Wang
es considera americana d’adopció.
Va aterrar als Estats Units per perfeccionar els seus coneixements
musicals i va saber aprofitar totes
les oportunitats que li va brindar
la seva nova casa.
«Estic una mica nerviosa, sempre em passa abans de començar
una gira –comenta–. «Aquests dies he estat molt concentrada en
la música que tocaré en els recitals». Encara que disfruta tocant
amb orquestres o acompanyada
d’altres artistes, com el violinista
Leonidas Kavakos, amb qui va actuar al Palau de la Música aquesta
mateixa temporada, Wang admet
que retrobar-se sola davant del piano és fonamental, una prova de foc
per mesurar-se amb ella mateixa.
«Quan estic sola en escena amb el
piano és quan més lliure em sento.
Fa temps que vaig fer el meu últim
recital. Va ser el desembre passat
al Carnegie Hall», recorda.

i dees

C

om tants altres escriptors de
mèrit, Ignacio Vidal-Folch fa
anys que publica llibres
magnífics que reben unes crítiques
excel·lents i unes vendes tirant a
discretes. ¿Milloraran ara que li
acaben de concedir el premi Ciutat
de Barcelona de literatura en castellà per la seva última novel·la, Pronto seremos felices? Tant de bo. Jo, de
moment, me n’alegro per ell, perquè no en va som amics des de fa
gairebé 40 anys, en què ens hem
anat intercanviant tot el que escrivíem i en què els consells, no sempre seguits, han estat d’anada i tornada.
I com que a mi mai em donaran
el Ciutat de Barcelona, tret que es
creï un premi a les Ganes de Molestar l’Alcalde, m’alegra, almenys,
que l’hi donin a algú que és al mateix temps un bon amic i un gran
escriptor.
I m’alegra especialment que el
llibre elegit hagi estat Pronto seremos felices (Destino), perquè és un
dels dos que més m’han agradat
de l’obra d’Ignacio –l’altre és la col-

Vidal-Folch fabrica
una versió a peu de
carrer de la caiguda
del comunisme a l’Est

33 La pianista d’origen xinès Yuja Wang.

«Quan estic sola
amb el piano en
escena és quan
més lliure em
sento», assegura
L’artista xinesa,
nord-americana
d’adopció, oferirà
alguns temes que
no ha tocat abans

la mà dreta de Scriabin. Però això a
Wang no l’espanta.
«Sé que a mesura que avanci la
gira tot anirà sortint. No és igual
mai el primer concert que l’últim.
Una cosa és la tècnica d’una obra,
una altra, l’ànima que hi poses», explica. I diu que la literatura li serveix a les gires per connectar més
amb allò que interpreta. «Quan estic de viatge tinc el costum de comprar i llegir llibres d’escriptors dels
països que visito. Poden estar relacionats amb els compositors que
interpreto, amb la seva època o
senzillament no estar-ho i transmetre’m alguna cosa de la cultura d’aquests llocs». Confessa que li
agrada deixar-se portar per relats
que li permeten aprofundir en els
seus propis sentiments i entendre
millor el món. «M’agraden els llibres que em mostren l’aspecte humà de les coses, que m’ajuden a
entendre les coses més bàsiques
que tots ens preguntem: qui sóc,
què faig aquí i per què, com puc ferho millor...». H

lecció de relats Amigos que no he vuelto a ver (Anagrama)–, perquè en ell
s’imposa una mirada sobre la misèria humana carregada d’empatia que, potser, abans no estava tan
present. Ens fem grans i més tolerants, suposo, encara que potser
només més indiferents.
Pronto seremos felices és un fresc
de la caiguda del comunisme als
països de l’Est, fabricat voluntàriament amb material (humà) d’enderrocament. Aquí no hi ha grans
homes ni gestes terribles, sinó gent
petita i bàsicament mesquina dedicada a sobreviure en un entorn
hostil.
Les seves existències, tan miserables com peculiarment entranyables, ens són explicades per un narrador, un àlter ego de l’autor, que
a penes parla de si mateix i es limita a explicar-nos la vida dels altres.
Estem davant la versió a peu de carrer d’un gran esdeveniment històric, però Ignacio cedeix la paraula
als desgraciats, a les víctimes, als
brivalls i als bales perdudes. I ho fa
sense jutjar-los, perquè ells sols són
suficients per posar al descobert les
entranyes d’aquells règims menyspreables sota els quals la seva vida se’n va anar, inevitablement, al
carall. H
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El tauler català

Mas, sota els focus
El president compareix avui davant la ‘comissió
Pujol’ assetjat pels escàndols del seu partit

El líder de CiU assegura que desconeixia que
el seu mentor tenia fons ocults a Andorra
FERRAN SENDRA

RAFA JULVE
BARCELONA

A

rtur Mas es convertirà
aquest dilluns en el primer
president de la Generalitat
que compareix en una comissió d’investigació del Parlament.
Ho farà en la comissió sobre el cas Pujol, forçat per l’oposició arran dels suposats escàndols de corrupció que esquitxen el seu partit i, especialment,
la família de qui va ser el seu mentor.
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques del 15 de juny de
1995 al 30 de juliol de 1997, conseller d’Economia i Finances del 30 de
juliol de 1997 al 19 de gener del 2001,
conseller en cap del 19 de gener del
2001 al 22 de desembre del 2003 i cap
del Govern des del 27 de desembre
del 2010, el mandatari nacionalista
tindrà l’oportunitat de dissipar dubtes i desmentir qualsevol acusació
que l’impliqui en els assumptes tèrbols que envolten CiU.

LA FAMÍLIA POLÍTICA

Els fons ocults dels
Pujol a Andorra
Una pregunta planarà sobre la comissió: amb tots els càrrecs que va
ocupar en els governs de Jordi Pujol i donada la seva relació personal,
¿no va detectar Mas cap comportament com a mínim sospitós en la família de l’expresident? ¿Mai va saber dels fons ocults que tenien a l’estranger? L’actual líder de CiU ha
subratllat en diverses ocasions que
desconeixia que els Pujol tinguessin diners a Andorra fins que ho va
confessar l’expresident. «Es tracta
d’un tema que no té cap relació ni
amb el Govern ni amb CDC», va afirmar Mas després que Pujol admetés
l’existència d’aquests diners i que
els fons provenien de l’herència del
seu pare.
Una vegada i una altra, el cap de
l’Executiu ha circumscrit aquell escàndol a un tema «privat i familiar».
Com també ha desmentit una altra
qüestió que algun grup podria posar
sobre la taula: la de si el seu pare, Artur Mas Barnet, va exercir de testaferro dels Pujol. «El meu pare i l’expresident Pujol a penes es coneixien, ell
no va poder ser testaferro de res», va
tancar el cap del Govern al setembre
a TV-3.

LA FAMÍLIA BIOLÒGICA

Veritats i mentides
sobre Liechtenstein
Arran de les contínues referències
del PPC i Ciutadans, és previsible

33 El president de la Generalitat, Artur Mas, als passadissos del Parlament, el 4 de febrer.
que els dos partits facin referències a Liechtenstein. L’any 2008, el pare de Mas va regularitzar a Espanya
un mínim de mig milió d’euros que
havia ocultat al país alpí. Segons van
afirmar llavors fonts de CiU, els fets
es remuntaven al 1984, quan el progenitor de l’actual president va cobrar en un compte de Liechtenstein
una part d’una «venda empresarial».
Les mateixes fonts van afegir que tot
s’havia posat en ordre a través de declaracions complementàries i van
desvincular Mas de l’operació.
L’Audiència Nacional va arxivar
la investigació per evasió de capitals a Mas Barnet per prescripció del
delicte, però el petit país va tornar
a sortir a col·lació en la campanya
electoral del 2012. Un suposat esborrany de la policia indicava que tant
el mateix líder de CDC com Jordi Pujol eren beneficiaris de comptes corrents a Suïssa i Liechtenstein. Mai es
va demostrar la veracitat de la infor-
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El cap de l’Executiu
respondrà per
separat a cada
força política
33 El format de compareixença

que han pactat els grups parlamentaris facilitarà a Artur Mas
passar de puntetes per les qüestions més incòmodes. El president de la Generalitat respondrà
a cada força política per separat
però cada partit haurà de fer-li totes les preguntes en bloc, a diferència d’anteriors compareixents, que havia de contestar
d’una en una cada pregunta, a
manera d’interrogatori. Així s’ha
fet amb els citats en qualitat de
testimonis. En el cas de Mas no es
va concretar sota quina condició
se’l cridava a la comissió.

mació, ni es va aclarir qui l’havia redactat. Mas va insistir que els seus
comptes estan a Catalunya i va atribuir l’informe a una maniobra del
PP per desacreditar-lo. Els populars
insisteixen que Liechtenstein investiga el president, però alguns diaris
han publicat que aquestes indagacions es van iniciar precisament com
a conseqüència de l’informe apòcrif
de la policia espanyola.

EL ‘CAS ITV’

Oriol Pujol i les seves
trucades telefòniques
Ara tots reneguen d’ell. Tant o més
que del seu pare, però abans Oriol
Pujol estava cridat a succeir Mas al
capdavant de CDC. Fins que el cas
ITV (presumpte intent de concedir
de manera fraudulenta una adjudicació) ho ha fet saltar tot pels aires.
A sobre, en una derivada d’aquesta

causa referent a uns tripijocs en la
reconversió de diverses empreses
s’inclouen unes converses telefòniques del fill del fundador de CiU en
què situa Mas com a interlocutor en
el procés de Sharp. «Envia-me’l i jo li
diré: ‘Mira, president: només que facis aquesta trucada i diguis això», li
va comentar Oriol Pujol a Sergi Alsina, empresari amic també imputat.
L’endemà de transcendir aquestes converses, el mateix Mas es va
afanyar a treure ferro al que esmentava per telèfon el fill de l’expresident. Va defensar la seva «bona fe» en
els «centenars» de contactes similars
amb empresaris, va al·legar que en
les seves entrevistes amb directius
de companyies actua sempre «per
salvar una empresa» i va rematar el
seu argument amb una frase crucial: «Una altra cosa és si després això
s’utilitza a nivell particular per part
d’altres». És a dir, es va deslligar totalment de les actituds de qui va ser
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el seu número dos a Convergència. Cosa que no evitarà que l’oposició furgui en el seu interrogatori en l’estreta relació que mantenien aquests integrants del que
es coneixia com el pinyol nacionalista.

LES COMPANYIES

Fitxatge de Prenafeta,
successor d’Alavedra
Mas ha treballat en càrrecs de designació política des del 1982, però també ha ocupat algun càrrec
en l’empresa privada. Concretament, va ser directiu de l’empresa
de pelleteria Tipel, propietat de la
família de Lluís Prenafeta, que va
ser secretari de Presidència amb
Jordi Pujol i membre del que va
ser batejat com a sector negocis de
CDC i que ara està imputat en el
cas Pretòria per un presumpte cas
de corrupció urbanística.
Per aquest assumpte també està encausat Macià Alavedra, un
altre integrant d’aquell sector negocis convergent, que va dirigir
la Conselleria d’Economia just
abans que Mas. L’oposició pot
furgar en les relacions de confiança que va mantenir el líder de
CiU amb els dos exalts càrrecs investigats. Amb ells i amb Jordi Pujol Ferrusola, que també va treballar a Tipel i que, com l’actual
president, va forjar un nucli d’influència en el partit als anys 90,
molt abans que se li investiguessin negocis tèrbols amb la Generalitat i inversions sospitoses a
l’estranger.

ALTRES POLÈMIQUES

Les comissions del
3% i el ‘cas Millet’
No és l’assumpte de la comissió,
però molts partits ho relacionaran de ple amb el cas Pujol. El cas
Millet, en què el jutge acusa CDC
de rebre 5,1 milions en comissions de la constructora Ferrovial
a través del Palau de la Música catalana (el partit va entregar la seva pròpia seu com a aval), els valdrà a alguns grups per incidir en
la polèmica del «3%» que va airejar Pasqual Maragall i que altres
dirigents del tripartit, com el republicà Josep-Lluís Carod-Rovira,
van admetre que existia.
Mas, que sempre al·lega que
la justícia va investigar les acusacions sobre el 3% i que aquestes van acabar en foc d’encenalls,
ja va comparèixer pel cas Millet
el 31 de juliol del 2013 en la comissió ordinària d’Afers Institucionals. Llavors es va desvincular
de les finances del partit i va recordar que els tresorers qüestionats ja no formen part de la seva
força política. També va argüir
que la Sindicatura de Comptes i
el Tribunal de Comptes han auditat CDC i que ni les seves investigacions ni altres han trobat «res
de res». H
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«F

ilibusterisme parlamentari», va sentenciar el conseller
Homs al valorar la
decisió del PP de portar els pressupostos de la Generalitat davant el
Consell de GarantiesEstatutàries. Al
PP d’Alicia Sánchez-Camacho no li
agrada gens que als comptes es destinin unes partides –el 0,2 % del total
del pressupost– a impulsar les anomenades «estructures d’Estat».
Homs va utilitzar el terme «filibusterisme» perquè la paraula designa aquelles tàctiques parlamentàries que, abusant del reglament,
s’utilitzen per obstruir i endarrerir
l’aprovació d’algun projecte. Tant
Homs com el president Mas es van
prendre malament l’acció del PP.
També es van prendre molt malament el que va fer ERC, és a dir, forçar Mas a comparèixer davant la comissió d’investigació del Parlament
sobre el frau i l’evasió fiscal, oberta arran de la confessió de Jordi Pujol sobre els diners de la seva família

MARÇAL

Sintes

Text i
subtext

a l’estranger. Evidentment, Esq
ra ha manifestat que el seu des
que es pugui saber tota la verit
bre el que va passar, en especi
bre l’origen de la fortuna. Però
ol Junqueras i tots els parlamen
són conscients que la compare
ça no servirà per aclarir res s

Herrera aposta
per la suma
d’esquerres a
les municipals
El líder d’ICV creu
que amb la confluència
podran vèncer «la
troica, el PP i CiU»
EL PERIÓDICO
CASTELLDEFELS

L’

objectiu és arrabassar el
poder municipal a la
dreta. I l’única manera
d’assegurar-se el tret és
mitjançant la suma de forces d’esquerres. Així ho va manifestar ahir
el coordinador nacional d’ICV, Joan
Herrera, durant la convenció celebrada a Castelldefels amb EUiA i Entesa de Progrés Municipal (EPM), en
què van aprovar el programa marc
per a les eleccions del 24 de maig.
Els ecosocialistes ja han avançat en aquesta direcció en alguns
llocs com Barcelona, on concorreran amb Guanyem, Podem i Procés
Constituent. Herrera va afirmar que
només amb la confluència de forces
d’esquerra podran vèncer «la troica, el PP i CiU», i va augurar que els
comicis municipals obriran el cicle
per tombar les polítiques d’austeritat que marquen el BCE, la Comissió
Europea i l’FMI, un cicle que es completarà amb les eleccions catalanes i
les generals. «Hem de lluitar contra
els que volen mercantilitzar la nos-

tra vida», va afegir el líder d’In
tiva, abans de destacar la trajec
històrica del seu partit: «Veni
lluny [...]. El capital acumulat é
prescindible en un procés de t
formació».

/ En e
torn, el líder d’EUiA, Joan Josep
et, va celebrar que «el canvi h
mençat a Grècia», on, va dir,
guanyat els nostres. «Syriza ha
nyat i Syriza som nosaltres. És
EUiA». Nuet va admetre que a
forces, com Guanyem, Podem
cés Constituent, s’identifiquen
el partit d’Alexis Tsipras, però
negar aquesta potestat a ERC
qual va criticar per «contrad
quan s’identifica amb Syriza
aprova els pressupostos amb Ci
Finalment, el president d’
José Antonio Rubio, va fer un
da a reivindicar el paper dels aju
ments, que han ofert suport al
tadans en un context de crisi ec
mica, social i política.
En el programa aprovat ahir
clouen 10 compromisos que la c
ció assumeix de cara als 100 pri
dies de govern, entre els quals d
ca un pla de rescat social per g
tir alimentació i subministram
bàsics, així com un pla d’emer
cia contra l’atur o un fons soci
vivenda. H
«SYRIZA SOM NOSALTRES»

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 43-44

O.J.D.: 14413

TARIFA: 12316 €

E.G.M.: 151000

ÁREA: 1609 CM² - 150%

SECCIÓN: APUNTS

9 Febrero,
2015
EL PUNT
AVUI
DILLUNS, 9 DE FEBRER DEL 2015

| Apunts | 43

Agenda

<<

<<

‘Pensado a mano’

MFC Chicken

El llibre es
presenta a la
Fundació Suñol
a les 19.00 h

El grup ofereix
un concert a la
sala Marula Café,
a les 22.00 h

BARCELONA

vers i amants del hiphop, supervisats per
Aurelio Santos.

19.00 CONFERÈNCIA
‘La identitat de Jack
l’Esbudellador: una
sorprenent recerca policial’. El Cercle Català
d’Història organitza
aquesta conferència al
Centre Comarcal Lleidatà
(Gran Via de les Corts Catalanes, 592, 1r). Es parla
de la identitat de Jack
l’Esbudellador segons les
darreres recerques policials a càrrec del grafòleg
forense Jesús Delgado.

BARCELONA

20.00 CONFERÈNCIA
‘L’expedició de Sir
John Franklin: la gran
tragèdia de l’exploració àrtica’. El Centre Cívic Sagrada Família organitza aquesta conferència a càrrec de Francesc
Bailón, antropòleg especialitzat en la cultura inuit i guia de viatges culturals a l’Àrtic. A mitjan segle XIX, una expedició
britànica formada per
129 homes i comandada
per Sir John Franklin, va
anar a la recerca del Pas
del Nord-oest i mai més
va tornar. En aquesta
història es barregen la
força, el valor humà, el
sofriment i la desolació
d’uns homes que van lluitar fins a l’extenuació
per sobreviure en un dels
llocs més inhòspits del
planeta: l’Àrtic.

BARCELONA
19.00 DEBAT

‘Viabilitat econòmica i
model de futur’. Dins el
cicle El país que farem,
l’Ateneu Barcelonès acull
aquesta xerrada en què
intervindran Marta Espasa, professora d’hisenda
pública de la UB i membre
del Consell Assessor per a
la Reactivació Econòmica
i Creixement, i Miquel
Puig, economista i autor
de Com Àustria o Dinamarca. La moderadora és
Patrícia Gabancho, vicepresidenta primera de
l’Ateneu Barcelonès.

BARCELONA
19.00 DEBAT

‘Debat de Barcelona’. El
CCCB presenta una nova
sessió del Debat de Barcelona, en aquesta ocasió
per debatre sobre els termes Individu i Comunitat. Primer es projectarà
el documental La societat
del cansament. ByungChul Han a Seül i Berlín
(2015), d’Isabella Gresser, que s’estrena a Barcelona. A continuació tindrà
lloc una taula rodona amb
Fina Birulés, professora
de filosofia a la Universitat de Barcelona; Albert
Lladó, periodista cultural;
Manel Ollé, professor
d’història i cultura xinesa
contemporània a la Universitat Pompeu Fabra, i
Isabella Gresser, artista
visual. Presentador: Emili Manzano, periodista.

BARCELONA

20.00 CONCERT
‘WTF Jam Session’.
Les jam session del
Jamboree (pl. Reial, 17)
ja són un clàssic de la nit
barcelonina de dilluns.
Sobre l’escenari, hi coincideixen els èxits més
importants del jazz de
totes les èpoques: groo-

El documental ‘Entre el cel i la terra’ es pot veure avui ■ ARXIU

Convivència sostenible
ST. CUGAT DEL VALLÈS /
ST. QUIRZE DEL VALLÈS
19.00 JORNADES

Avui començarà el programa
d’activitats 2015 de les 11es Jornades de Sensibilització Construïm Biocivilització, que organitza
l’Associació Imago Catalunya
amb l’objectiu de realitzar un treball de sensibilització, a través de
les arts visuals, col·loquis, taules
rodones i altres activitats, en relació amb la convivència sostenible, la solidaritat i la cura de la

nostra casa: la Terra. Així, a les
19 h, la Casa de la Cultura de
Sant Cugat –una de les dues localitats on se celebra– acull la celebració d’un cinefòrum sobre el
documental Entre el cel i la terra:
30 anys d’Aiguamolls de l’Empordà (2013), guanyador del
Premi Cinema Rescat 2013 del
Memorimage Festival Internacional de Cinema de Reus.
La pel·lícula mostra la gesta
dels joves que fa 30 anys van salvar els Aiguamolls de l’Empordà,

territori destinat el 1973 a ser
el complex turístic més gran
de la península Ibèrica.
El documental, estrenat al Ficma 2013 (Festival Internacional
de Cinema de Medi Ambient de
Barcelona) i emès el novembre
del 2013 al programa Sense ficció
de TV3, serà presentat per Tono
Folguera, codirector i productor,
que conduirà així mateix el col·loqui posterior a la pel·lícula.
REDACCIÓ

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

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

‘Camel arte’. 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
El Cor Jove de l’Orfeó Català ■ ARXIU

Andreu Buenafuente i Berto Romero ■ ARXIU

El Cor Jove i ‘Dido &
Aeneas’, de Henry Purcell

Humor contra una
malaltia poc comuna

BARCELONA

BARCELONA

El Cor Jove de l’Orfeó Català reprèn la producció
de l’òpera Dido & Aeneas de Henry Purcell els
propers dies al Petit Palau.

Berto Romero, Andreu Buenafuente, Mago Pop,
Peyu i Toni Moog participen en una gala al Teatre
Borràs per una malaltia, l’atàxia de Friedreich.

20.30 CONCERT

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

21.00 GALA

22.00 CONCERT
‘Jam session’ de ‘blues’.
Les jam session de blues
de la sala Harlem Jazz
Club 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
Senra, El Chino.
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DILLUNS, 9 DE FEBRER DEL 2015

Agenda
GIRONA

BARCELONA

‘Equilibri emocional’.
Dins el programa Cursos
2015 de Psicologia i Sociologia aplicades, la Casa de Cultura dóna inici a
aquest curs a càrrec de
Toni Bardera i Trull, professor de comunicació i
habilitats socials.

왘 Almeria

18.00 CURS

GIRONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘La vida de les llengües, les llengües de la
vida’. Maria Carme Junyent, professora de Lingüística de la Universitat
de Barcelona, dóna la conferència a la Casa de Cultura de la Diputació.

GUISSONA

20.00 TALLER
Taller de risoteràpia.
Albert Brescó, especialista en risoteràpia, demostra que riure de manera
sana produeix beneficis
tant per al cos com per la
ment. El taller, en què el
somriure serà protagonista i s’aparcaran els problemes, té lloc al Casal Jove.

MATARÓ

19.00/21.00
CLASSE MAGISTRAL/
CONCERT

Yves Brouqui. Yves
Brouqui, guitarrista francès de jazz, oferirà avui
els seus coneixements de
guitarra a tots els fans del
gènere. A les 19.00 h donarà una classe magistral
al Clap, i un cop acabada,
donarà pas al concert
acompanyat amb el trio
amb qui fa la gira, encapçalat pel pianista mataroní Gerard Nieto, Ignasi
González al contrabaix i
Xavi Hinojosa a la bateria.

<<

<<

‘Hermosa juventud’

Yuja Wang

La projecció del film de
Jaime Rosales té lloc a
la Fnac L’Illa, a les
19.00 h.

La pianista xinesa
ofereix, a les 20.30 h,
un concert a L’Auditori
de Barcelona.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Limbo,
nou espectacle de l’Era de les
Impuxibles. Fins a l’1 de març.
Horaris: de dijous a dissabte,
20.00 i diumenges, 18.00. Prorrogat, fins a l’1 de març Somriures i llàgrimes. Dissabte, a les
17.00 i diumenge, a les 12.00.

TEATRE

Teatre, Sant Lluís, 64.
Copi i Ocaña, al purgatori. Prèvies els dies 20 i 21 de febrer,
20.00. Estrena, el 23 de febrer.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges, 17.00.
왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Cremats, fins al 8 de març. Horaris:
dimecres, dijous i divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30, i
diumenges, 18.00.

왘 Teatre

왘 Aquitània

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Somni americà, autoria i
direcció d’Oriol Tarrasón, fins a
l’1 de març. I Trau, de Guillem Albà, dies 10, 17 i 24 de febrer.
Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. El rei
Lear, de W. Shakespeare, dir.
Lluís Pasqual. Entrades exhaurides! I Joc de miralls, d’Annie Baker, dir. Juan Carlos Martel. Estrena l’11 de febrer.

Teatre, av. Sarrià,
31-33. Tributo Pepe Rubianes.
Horaris: de dijous a dissabtes,
20.15, i diumenges, 17.45. Orgasmos, la comedia. Horaris: de dijous a dissabtes, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. Una giornata particolare, a partir de l’11 de març.
Dir. Oriol Broggi.
Maldà, C. Pi, 5. El llarg
dinar de Nadal, Cia. La Ruta 40.
Horaris: de dijous a dissabte,
20.00, diumenge a les 18.00. I
fins al 15 de febrer, Expedient K,
amb Dafnis Balduz. Horaris: de
divendres a dissabte, 22.00 i diumenge, 20.00. Avui, cabaret, La
Mil·limetrada, amb la Cia. Georgette and Miss Wolf
왘 Círcol

왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Animals de companyia. Horaris: de dimecres a divendres,
20.00; dissabte, 17.30 i 20.00, i
diumenge, 17.30. I David Guapo.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. APM? El
show. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00
i 20.30; i diumenges, 18.00. I Comedy Zoo amb Ernesto Sevilla.
Horaris: divendres i dissabte,
22.30, i diumenge, 20.00.
Av. Paral·lel, 91. Pels
pèls, de Paul Pörtner, direcció
Abel Folk, amb Àlex Casanovas,
Mercè Comes, Pep Sais, Pep Planas, Beth Rodergas i Jofre Borràs. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 17.30 i
21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació, el divendres
13, a les 23.30, Visto lo visto, i els
dissabtes, a les 23.30, Las noches del Club de la Comedia.
왘 Condal,

왘 Goya,

Joaquim Costa, 68. Fins
a l’1 de març, Prendre partit, de

La barrila de l’Avi

L’AVI

왘 Teatre

Mònica Barrio i Marina Congost ■ CÍRCOL MALDÀ

Espectacle de cabaret al Círcol Maldà
BARCELONA TEATRE

La companyia Georgette and Miss Wolf interpreta, els dilluns, al Círcol Maldà l’espectacle de cabaret La Mil·limetrada, amb Mònica Barrio i Marina Congost. L’argument se centra en un viatge sobre la vida i per la vida d’una noia normal.

Ronald Harwood, dir. Josep Maria Pou, amb Josep Maria Pou,
Andrés Herrera, Pepo Blasco,
Sandra Monclús, Sergi Torrecilla
i Anna Alarcón. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00. I en doble programació, el dissabte 14, a les 23.30,
David Ordinas i Pablo Puyol a Venidos a menos.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Norma,
de Vincenzo Bellini. Dies 8, 9, 11,
12, 14, 15 i 17 de febrer. Recital
d’Andreas Scholl, dia 10 de febrer. Semperoper Ballett, dues
funcions, dies 20 i 21 de febrer.
Infantil: El Petit Liceu: La casa
flotant, dies 14 de febrer, 12.00, i
15 de febrer, 11.00.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Rapunzel. Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Un muerto muy vivo. Horaris:
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Luna, la col·leccionista de paraules, amb la Cia. Petita Brownie.
Per a majors de 3 anys. Horaris:
divendres i dissabtes, 18.00, i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Festival Alcools: recital d’Ausiàs March, amb Sílvia
Bel i Roger Mas. Sala Brossa. Dimarts 10 de febrer, a les 21.00.
La nau dels bojos, Sala Brossa,
fins al 22 de febrer. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Les criades, Sala Fregoli, fins al 15 de febrer. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.30. Festival Alcools: Enric Casasses. Sala
Palau i Fabre. Del 12 al 14 de febrer, de dijous a dissabte, 21.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins a l’1 de març, El crèdit, de
Jordi Galceran, dir. Sergi Belbel,
amb Jordi Boixaderas i Pere
Ponce. Horaris: dimecres i di-

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

jous, 20.30 ; divendres, 21.00;
dissabtes, 18.00 i 20.30; diumenges, 18.00. I en doble programació, els divendres, a les
23.00, Mònica Pérez i Jordi Ríos
a 1.000 merdes de gags. El dissabte 14, a les 23.00, Luis Álvaro.
I diumenge 15, a les 20.00, Manu
Candel a XXL.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). iMe, amb
la companyia Dara, dissabtes 7 i
14 de febrer, 21.00, i diumenges
1, 8 i 15, 18.00. El año del cerdo,
amb Factoría Los Sánchez, dissabtes de febrer, 18.00. De capgirat a la terra, amb La Marciana
Companyia, diumenges de febrer, 12.00. L’home dels coixins,
amb Sotacabina Teatre, diumenges de febrer, 20.30. Loopoesía
2015, dissabtes 21 i 28 de febrer,
22.00.
Hospital, 51. Fedra, de
Jean Racine, dir. Sergi Belbel,
amb Emma Vilarasau, Mercè
Sampietro, Lluís Soler; Xavier Ripoll, Jordi Banacolocha, Queralt
Casasayas i Gemma Martínez.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
20.30; i diumenges, 18.00. I en
doble programació, fins a l’1 de
març, OFF Romea: El bon lladre,
de Conor McPherson, dir. Xicu
Masó, amb Josep Julien. Horaris: divendres i dissabtes, 22.45,
i diumenges, 20.30. I cicle Solos:
Marcos Ordóñez, dilluns 9 de febrer, a les 20.30, i Viggo Mortensen, dilluns 23 de febrer.
왘 Romea,

22 i 28 de febrer i 1 de març, Ricard de 3r, de Gerard Guix, dir.
Montse Rodríguez. Horaris: dissabtes, 19.00, i diumenges,
21.00.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
L’alè de la vida, dir. Magda Puyo,
fins al 7 de març. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. I Luis Pardo, a
Paranoid. De dijous a dissabtes,
22.45, i diumenges, 20.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. El Cicló: fins a l’1
de març, Projecte Nisu presenta
Teenage Dream. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Programació
infantil: del 7 al 22 de febrer, Engruna Teatre presenta El molinet
màgic. Horaris: dissabtes, 18.00,
i diumenges, 12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47.49. 99%, d’Elies Barberà i
Ian de Toffoli. Del 12 al 22 de febrer. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00.

Poliorama, La Rambla,
115. Minoria Absoluta presenta
Polònia, el musical. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B-El Latino: Tot bé, gràcies.
Horaris: dijous i divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 21.00; i
diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatreneu,

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

Teatre, Castillejos, 179.
Titelles: Carabassa, de Titerearte. Diumenges, 12.00. Estrena, el
16 de febrer, Cloaca, de Maria
Goos, dir. Òscar Molina. Horaris:
de dijous a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00. En català. Estrena, el 24 de febrer, Vintage,
teatre musical, dir. Daniel Anglès. Horaris: dimarts i dimecres, 20.30. En català.

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació: Dos caras
duras en crisis. Horaris: dijous i
divendres, 20.30; dissabtes,
18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00. Gisela y el libro mágico.
Horaris: dissabtes i diumenges,
12.00. Ana Morgade a Morgadeces, dissabtes, 22.45.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. El intérprete, amb Asier Etxeandia Horaris: divendres 13,
21.00; dissabte 14, 21.00, i diumenge 15, 19.00.

왘 Sala

왘 Teatre del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. Prorroguem La Monyos, espectacle musical en català. Horaris: dijous, 19.00; divendres i dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00. 3, 2, 1, Impro,
divendres, 23.00. Detectives
Martínez, dissabtes, 23.00. Soltero a los 30, diumenges, 20.30.
Infantil: Màgia Júnior, dissabtes,
17.30, i diumenges, 12.00.

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 8 de març,
L’efecte, de Lucy Prebble. Sixto
Paz Produccions. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges, 18.00. Dies 14, 15, 21,

왘 Teatre

왘 Teatre

왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
433. Sota Zero, una comèdia de
la Cia. La Peleona. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. L’arbre de la vida, d’Aboon Teatre. Horaris: diumenges 8 i 22 de febrer, a les
12.00.

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’art de la comèdia,
d’Eduardo de Filippo. Horaris: de
dijous a dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.00. Sala Petita: No
feu bromes amb l’amor, d’Alfred
de Musset. Horaris: dijous i divendres, 20.00; dissabtes, 17.00
i 21.30, i diumenges, 18.00.
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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/trailers-cine
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IDEES

A little bit of soul és el nom
que rep el primer treball
discogràfic de Nacho Melús,
un disc amb el qual el cantautor debuta i presenta a Luz
de Gas. L’àlbum conté tretze
temes, tots cantats en anglès. Un disc amb clares influències de blues, funk i gospel. 9 euros. 21 h.

Nacho Melús

El Palau de la Música
acull avui l’obra dramàtica
Dido & Aeneas, de Henry
Purcell, interpretada pel Cor
Jove de l’Orfeó Català. Els
protagonistes seran interpretats per la mezzosoprano
Elisenda Arquimbau i el baríton Josep-Ramon Olivé.
20.30 h. 28 euros.

Henry Purcell

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

vendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D

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

G

M

G

mericans i xinesos han de seguir la pista d'una xarxa de cibere Los Angeles a Jakarta, passant per Hong Kong. 135 min.
elona 16.00 19.20
es
16.05 19.05
es
20.00 22.30
18.00 22.00
Mar 16.20 19.00 21.45
ty 3D 16.20 19.00 22.00
inista 16.30 19.15 22.00
gnum 16.15 19.10 22.00
es
16.00 19.00 22.00
ticines 16.00
ulticines 21.50

front europeu, un aguerrit sergent d'artilleria anomenat Wardaddy comanda un
tanc Sherman i els cinc homes que componen la seva dotació, en una missió
mortal darrere de les línies enemigues.
122 min.
Arenas de Barcelona 21.45
Cinesa Diagonal
19.10 22.00
Cinesa Diagonal Mar 16.30 19.15 22.00
Cinesa Heron City 3D 18.55 21.50
Cinesa La Maquinista 19.10
Cinesa Maremàgnum 22.15
cYelmo Cines Icaria
21.45

: Un heroi fora de l'aigua

ESPANYA, EUA. 2014. DIR.: C. MARQUES-MARCET. INT.: N. TENA.

TIBBITT, M. MITCHELL. INT.: A. BANDERAS I N. LOMAX.

APTA

ponja i els seus amics han de trobar una recepta robada. Per
n en una aventura pel món real, on han d'enfrontar-se al pirata
90 min.
elona 15.45 17.45
es
16.05 18.05
16.30 18.30
16.00
20.30
Mar 16.15 18.15
Mar 20.15
Mar 19.15
Mar 17.15
ty 3D 16.15 18.15 19.15
ty 3D 20.15
ty 3D 17.15
inista 16.15 18.15
inista 20.15
gnum 16.15 18.15
gnum 20.15
es
16.00 18.00
ulticines 16.00 18.00 20.00

omentos de una vida)

LINKLATER. INT.: E. COLTRANE I P. ARQUETTE.

12 A

ula segueix el Mason des dels 6 anys durant una mica més
lada de canvis, mudances i controvèrsies, relacions que tron, diferents escoles, primers amors, primeres desil·lusions,
llosos, moments de por i una barreja constant d'esquinçaa.
166 min.
elona 21.45
es
22.00
Mar 21.50
ty 3D 21.30
ria
21.45

D

10.000 km

12 A

Drama romàntic: L'Álex i el Sergi formen una parella feliç. Després d'anys de
relació, s'han decidit a tenir un fill i a formar una família. No obstant això, els
seus plans es trunquen quan concedeixen a la jove una beca per desenvolupar
un projecte a Los Angeles.
98 min.
Cinemes Texas
16.00 20.30

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?

FRANÇA. 2014. DIR.: PHILIPPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER I C. LAUBY.

APTA

Comèdia: Els Verneuil són un matrimoni de províncies, elegant, tradicional,
dels de tota la vida. Les parelles de les seves primeres tres filles no són com els
seus pares somiaven. Els soferts pares esperen que la filla menor, molt maca,
com a mínim es casi per l'Església.
97 min.
Arenas de Barcelona 18.00 20.00 22.00
Aribau Multicines
16.00 18.00 20.00 22.00
cBalmes Multicines
20.30
Bosque Multicines
16.05 18.10 20.15 22.20
Cinesa Diagonal
18.00 20.10 22.20
Cinesa Diagonal Mar 18.10 20.10 22.10
Cinesa Heron City 3D 18.15 20.20 22.25
Cinesa La Maquinista 20.25 22.35
Cinesa Maremàgnum 18.10 22.30
Comèdia
16.20 18.20 22.20
Glòries Multicines
18.05 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.15 18.15 20.15 22.15
Lauren Universitat
16.15 19.00 22.15
Palau Balaña Multicines 15.50 20.05
cVerdi HD
16.00 18.10 20.25 22.40
cYelmo Cines Icaria
19.45

Diplomàcia

ALEMANYA, FRANÇA. 2014. DIR.: V. . SCHLÖNDORFF. INT.: A. . DUSSOLLIER .

7A

Thriller: Nit del 24 al 25 d'agost del 1944. Els aliats entren a París. Poc abans de
l'alba, Dietrich von Choltitz, governador militar alemany, no executa les ordres
de Hitler de volar la capital francesa. Es planteja per quines raons von Choltitz
s'hi va negar.
84 min.
nCinemes Texas
16.00 18.00 20.00

Drácula - La leyenda jamás contada

EUA. 2014. DIR.: GARY SHORE. INT.: LUKE EVANS I SARAH GADON.

16 A

Acció: VladCATALANA
Tepes és un príncep romanès i un gran guerrer. Sembla que no tem
ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA
escuela

M

El gran hotel Budapest

REGNE UNIT, ALEMANYA. 2014. DIR.: W. ANDERSON. INT.: W. DAFOE.

G
12 A

Comèdia dramàtica: Narra les aventures de Gustave H., el llegendari conserge
d'un famós hotel europeu del període d'entreguerres, i de Zero Moustafa, un
grum que esdevé el seu amic més lleial. La història inclou un robatori, una
batalla i l'inici d'una història d'amor.
99 min.
Lauren Universitat
16.20 18.20 20.20 22.20

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

EUA. 2014. DIR.: PETER JACKSON. INT.: MARTIN FREEMAN I IAN MCKELLEN.

12 A

Fantàstica: L'amenaça del drac Smaug, furiós, plana sobre els indefensos habitants de Ciutat del Llac. Mentrestant, afectat per la malaltia del drac, el Thorin
sacrifica l'amistat i l'honor per la recerca de la llegendària Pedra de l'Arca. Incapaç d'ajudar-lo, el Bilbo és obligat a prendre una decisió.
144 min.
Cinesa Heron City 3D 16.00
Cinesa La Maquinista 17.00

El Niño

ESPANYA. 2013. DIR.: DANIEL MONZÓN. INT.: LUIS TOSAR I JESÚS CASTRO.

16 A

Thriller: Estret de Gibraltar, la frontera sud d'Europa. Tot just 16 quilòmetres
separen l'Àfrica del Vell Continent. Risc, adrenalina i diners a l'abast de qualsevol capaç de travessar aquesta distància en una llanxa carregada d'haixix volant
sobre les onades i amb la policia trepitjant-li els talons.
130 min.
Cinemes Texas
18.00
Yelmo Cines Icaria
20.10

F

Foxcatcher

EUA. 2014. DIR.: B. MILLER. INT.: STEVE CARELL I CHANNING TATUM.

12 A

Drama: Sol, enfonsat i sense recursos, l'excampió olímpic de lluita lliure Mark
Schultz és convidat pel milionari John DuPont a desplaçar-se a la seva luxosa
finca, Foxcatcher, per muntar junts un equip per als Jocs de Seül de 1988. El
Mark aprofita l'oportunitat amb la intenció de sortir també de l'ombra del seu
popular germà gran, el David, entrenador prominent i també guanyador d'una
medalla olímpica. El que en principi sembla una relació d'amistat i respecte
mutu esdevé alguna cosa més fosca.
134 min.
Arenas de Barcelona 15.45 19.00 21.45
Aribau Multicines
16.10 19.05 22.00
cBalmes Multicines
16.00 19.00 22.00
cBoliche
16.10 19.00 21.45
Bosque Multicines
16.00 19.00 22.00
Cinesa Diagonal
16.20 19.10 22.10
Cinesa Diagonal Mar 16.40 19.20 22.00
Cinesa Heron City 3D 16.10 18.50 21.35
Comèdia
16.45 19.20 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 19.00 22.00
cRenoir Floridablanca
16.00 18.05 20.15 22.25
cYelmo Cines Icaria
19.30 22.15

H

Héctor y el secreto de la felicidad

DIVERSOS PAÏSOS.2014. DIR.: P. CHELSOM. INT.: S. . PEGG I R. PIKE.

7A

Comèdia: Un psiquiatre, cansat de la seva vida moderna i de recomanar als
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Enhorabuena a Carlos MarquesMarcet y a todo su equipo
@PauBox @tonofolguera por el
Goya para @10000KmFilm!

Amigos de la industria del cine, si
queréis poner música
en la gala,
PÁGINAS:
31
LLAMADNOS. Es gratis.

@RogerGual
Roger Gual Cineasta

@ricardroblesm
Ricard Robles Codirector
del737
Sónar CM²
ÁREA:

#Goyas2015

TARIFA: 18265 €

- 65%

FRECUENCIA: Diario

Uee!!! Muy contenta por Carlos
Marques-Marcet!
Felicitats
guapo!!
O.J.D.:
141874
#Goyas2015 @PremiosGoyaEs
@10000KmFilm
@tonofolguera
E.G.M.: 677000
@ainaclotet
Aina Clotet Actriu
SECCIÓN:

LA VANGUARDIA 31

Francia aumenta su deducción fiscal
para cine del 20% al 30% (con un
máx. de 30 millones). España la subió
en el 2014 del 18% al 21% (máx. de 3).

@FilmBayona

Juan Antonio Bayona Cineasta
CULTURA
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“Hem deixat sols els joves, es
pensen que interpretar és inventar”

A Barcelona. La gran

mestra del piano tocarà
Schubert a quatre mans
amb un alumne
IAN DOUGLAS

da amb el pop, pemón de John Cage.
ntroduir molt en
s una manera molt
cionar, en aquesta
n i de la meditació
se en el present i
ent. Trobo molt inu llibre Silenci, la tespon a l’atzar. Ara
uest estat de relaxaeixes que les coses

una jove vital i
e la moda l’equililaer i el deure?
nso que m’agradava vida sempre fos
després sento que
divertit. El cas és
lecció, encara que
e practicar i sortir
í, quan tinc temps
puc escollir entre
anquil·la llegint o
a l’habitació, sortir
i tornar-me boja, i
es brillants sobre
reflexionar l’endede gira i no practimés concentrar-me
s, com menjar bé i
interessant, que és
fer a Barcelona.
robar-me amb esuitectes, composirobar un equilibri
e de fer i el que em
pandeix, perquè al
làssica és un camp
a societat. La músiderosa i vull saber
nar.c

XAVIER CERVERA

E

M. CHAVARRÍA Barcelona

n un altre pol de la
consciència com a
intèrpret se situa
Maria João Pires,
que amb 70 anys ha
gosat tocar per primer cop l’última sonata de Beethoven. Va ser
fa dues setmanes a Tenerife,
quan inaugurava la gira espanyola amb Ibercamera, si bé aquesta Op. 111 no s’inclou en el programa que porta dimecres al Palau de la Música (Schubert i Ravel). L’artista portuguesa ho explica davant d’un plat vegetarià
en un restaurant de Gràcia.
Per què va fer esperar tant
Beethoven?
Quan tenia 20 anys em vaig enamorar de les sonates de Beethoven, volia tocar-les totes, però la
meva professora em va renyar...
“Qui t’has cregut que ets, podràs
fer-ho quan en facis 50”. Només
volia advertir-me que havia de
ser madura per tocar certes coses, però jo m’ho vaig prendre
massa seriosament. I vaig esperar. Però un cop arribats els 50,
sempre hi van haver altres coses
per preparar o fer, fins que l’any
passat, quan era al Japó, em vaig
dir: “Si no ho fas ara no ho faràs
mai i moriràs amb una gran frustració”. Cada any aprenc peces
noves, no havia de tenir por, i
em vaig prometre que abans de
fer els 70, el juliol de l’any passat, havia de saber-me l’Op. 111
de memòria. I la vaig tocar per a
mi mateixa la vigília.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

MARIA JOÃO

PIRES

I Espanya ha estat el lloc
per a aquest esdeveniment
tan esperat. Què aporta la seva interpretació?
És una aproximació totalment
diferent, s’havia convertit en
AMB SETANTA ANYS

“Per fi m’he
atrevit a tocar
l’última sonata
de Beethoven”
JOVES TALENTS

“Aquests joves han
d’escollir entre ser
útils a la música
i ser famosos”
una qüestió de vida o mort, no
volia fer una sonata més. Però
em vaig estressar molt. Uns dies
abans vaig estar al llit amb una
grip i els meus alumnes de la
Queen Elisabeth, on ensenyo a

Bèlgica, venien a veure’m cada
dia i em van trobar tan malament que em van dir que potser
seria millor que canviés el programa de Tenerife. “Abans em
moro!”, els vaig respondre
[rialles].
Al Palau toca amb un dels
seus alumnes a quatre mans
l’Allegro en la menor Lebensstürme de Schubert. És part
del seu projecte educatiu Partitura. En què consisteix?
És com un postgrau per encarar
la vida professional. Intento
que afrontin els problemes del
món d’avui de la manera correcta, perquè tenim molts músics
amb talent pel món i es veuen
obligats a seguir els mateixos canals per aconseguir feina: concursos per ser considerat “el millor” i lluitar per la fama... de
manera molt solitària. És clar
que és important presentar-los
davant del públic, però el més
important és compartir alguna
cosa entre generacions, i aquesta transmissió de coneixements
ha desaparegut, ja no hi ha pro-

fessors amb aquesta capacitat
d’ensenyar com s’ha de tocar.
Ja no comparteixen, només
venen un producte comercial.
El model renaixentista de treball en grup és important, una
experiència compartida, orgànica. No només estàs aprofitantte del present sinó projectantte. Si no projectes, res no succeeix. Però avui els joves treballen sols i acaben inventant una
altra interpretació de Beethoven o Mozart. Es pensen que
ser intèrpret és ser inventor, expressar el món de la manera
que desitges, posant-hi els teus
sentiments.
Com era en els seus temps
d’estudiant?
Hi havia unes bases que es
transmetien, unes regles, perquè no ets lliure, el compositor
va ser allà, hi ha una estructura,
una cosa escrita amb compte. I
aprendre a llegir una partitura
no ho pots fer pel teu compte.
És tràgic. I els joves no ho saben, però han d’escollir: vols
ser útil a la música o ser famós?
Parli’m de Schubert, del corpus que ve a tocar.
És el desinterès del món material, un altre mètode, una altra estructura. Beethoven (que no ve
de Mozart, sinó de Haydn) comença i Schubert continua, però el seu univers és tan gran...
Beethoven és el 50% dels estudis a la meva escola. Si poden
entendre les seves sonates en
l’expressió més profunda, poden tocar el que vulguin.c

están en juego» en forma de
sociales y
políticas»
y
sobre
«el
lugar al
O.J.D.: 179919
que nos está llevando la tecnoE.G.M.: 205000
logía», dice la comisaria de la
SECCIÓN: BARCELONA
muestra, Alexandra Schwartz.
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SortirAVUI
 CONCERT

‘Dido & Aeneas’

Inma
de virtuosisrda en
e de la
alguna
rea de
mbrosa,
r celebray apropiada.
a es porque
esquema de
Los
un papel
uliares
o gracias a

l Teatro Lara

ARXIU

Payne, es un
esión de
amente
stas de tal
upo una
especto a la
oria de
ervida, con
fondo, un
ades
e los
l personaje

El Cor Jove de l’Orfeó Català
interpreta avui Dido &
Aenenas de Purcell al Palau
de la Música. L’actuació
d’avui segueix a la que van
oferir al mateix escenari ahir
diumenge. L’espectacle ha
estat creat amb Òpera de
Butxaca i Nova Creació.Palau
de la Música, 4. Avui a partir de
les 20.30 hores. Preu: 28 euros.

www.palaumusica.cat.
 ESCENA

Marcos Ordóñez
El cicle Solos del Teatre
Romea convida avui a
Marcos Ordóñez per regalar
al públic assistent una
vetllada d’una hora de de
poesia, prosa, teatre i
cançons, extretes del seu
bagatge personal i artístic.

EL TALENT AL PIANO DE YUJA WANG
CONCERT  La jove pianista xinesa, artista del segell Deutsche
Grammophon, ha passejat la seva tècnica sorprenent pels auditoris més importants del món, tant com a solista en recital com
amb les principals orquestres. Avui pren L’Auditori. Lepant, 150. Avui
(20.30 hores). De 10 a 48 euros. www.auditori.cat.

Hospital, 51. Avui a partir de les
20.30 hores. Preu: 15 i 18 euros.

www.teatreromea.com.

Espectacle benèfic
al Teatre Borràs

la Ataxia de Friedreich del
bajo Aragón. Teatre Borràs. Pl.

El Teatre Borràs acull un
espectacle solidari protagonitzat per Berto Romero
(foto), Toni Moog, Andreu
Buenafuente, Mago Pop i
Peyu. És una gala benèfica a
favor de l’Asociación de
Familiares y Afectados por

Urquinaona, 9. Avui a partir de
les 21.00 hores. Preu de les
entrades solidàries: 20 i 25 euros.

www.grupbalana.com.
 CICLE

‘Prendre la Paraula’
El cicle de debats sobre

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Barcelona al Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) dedica la
sessió d’aquest dilluns al
concepte Individu i
Comunitat, amb l’estrena
del documental La societat
del cansament. Byung-Chul
Han a Seül i Berlín i el debat
posterior amb Fina Birulés,
Albert Lladó, Manel Ollé i
Isabella Gresser. Presenta la
sessió Emili Manzano.
Montalegre, 5. Avui a partir de les
19.00 hores. Preu: 3 euros. Més
informació al web:

www.cccb.org.
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Comisión de investigación del caso Pujol

Artur Mas medió para adjudicar parques
eólicos a empresarios afines a CDC
∑ La oposición examina
mañana la relación del
líder de CiU con los
negocios de Pujol
MARÍA JESÚS CAÑIZARES
BARCELONA

E

l presidente de la Generalitat, Artur Mas, se reencontrará mañana con
su pasado. Lo hará en la
comisión de investigación
sobre el fraude y la evasión fiscal y las prácticas de corrupción política, para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios
sobre su grado de conocimiento de los
negocios turbios de la familia PujolFerrusola. Uno de los puntos oscuros
de su gestión que la oposición sacará
a relucir fue la presión que Mas realizó en 2002, cuando ostentaba el cargo de consejero jefe del Gobierno catalán, para que se desbloqueara la autorización de parques eólicos que
contaban con informes negativos del
departamento de Medio Ambiente.
Se da la circunstancia de que dos
de esos parques pertenecían a uno de
los fundadores de CDC, Joan Fages,
mientras que los informes sobre impacto ambiental favorables a esos proyectos fueron realizados por las empresas Entorn SL, dirigida por Pere
Pujol Ferrusola, hijo del expresidente, y Codema, presidida por Carles Sumarroca, también fundador de CDC.
Mas envió una carta al entonces consejero de Medio Ambiente, Ramón Espadaler, en el que le instaba a dar luz
verde a esos parque eólicos. Previamente, el asunto había sido tratado en
una reunión entre el director de Energía y Minas, Albert Mitjà, y el secretario de Industria, Oriol Pujol, quien pudo
haber apelado a Mas para sacar adelante el proyecto.

El sumario de las ITV
La relación entre Oriol Pujol y Artur
Mas estará muy presente en la comisión de investigación del lunes, que
comenzará a las 16 horas. Hace dos semanas trascendían llamadas telefónicas y mensajes vía SMS incorporados
al sumario sobre la adjudicación irregular de ITV, en las que el hijo pequeño del matrimonio Pujol-Ferrusola,
inculpado por el supuesto cobro de comisiones, asegura haber hablado con
el presidente Mas sobre el proceso de
deslocalización de empresas instaladas en Cataluña.
Artur Mas trabajó codo con codo
con el expresidente Jordi Pujol en calidad de consejero jefe, consejero de
Economía y consejero de Política Te-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Mas y Pujol se abrazan tras una reunión de CDC en diciembre de 2013

«He insistido en la necesidad de
autorizar algunos parques eólicos»
En mayo de 2002, el entonces
consejero jefe de la Generalitat,
Artur Mas, envió una carta al
consejero de Medio Ambiente,
Ramon Espadaler, en la que
urgía el desbloqueo de varios
parques eólicos que contaban
con informes medioambientales
negativos. La misiva, enviada
con copia al presidente Jordi
Pujol, decía: «En las últimas
semanas he ido insistiendo en la
necesidad y urgencia de autori-

zar la instalación de algunos
parques eólicos. Me gustaría que
me informes lo antes posible de
la situación de los proyectos
siguientes: Prat de Comte
(parques eólicos de Carena de la
Tossa y Coll Ventós); Ascó
(parque eólico de Barbers);
Colldejou (parque eólico de Les
Costes); Portbou (parque eólico
de Tramuntana). ¿Cuáles son las
razones que impiden conceder
estas autorizaciones?».

EFE

rritorial y Obras Públicas, lo que le convirtió en pieza clave en la gestión de
contratos e inversiones. Entre 1995 y
1997, administró un total de 2.129 millones de euros al frente de Política Territorial, un departamento que ha vuelto a estar en el punto de mira judicial,
tras la inculpación de Jordi Pujol Ferrusola, que pudo haber actuado de
testaferro en el desvío de dinero supuestamente procedente de comisiones por adjudicación de obra pública,
hacia paraísos fiscales.
Como se sabe, la citada comisión
parlamentaria fue constituida después
de que Jordi Pujol confesara en julio
de 2014 que había evadido impuestos
a través de una cuenta oculta en Andorra. El patrimonio acumulado ha resucitado el fantasma de la financia-
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ción irregular de Convergència mediante comisiones –el famoso 3% denunciado por Pasqual Maragall– a lo
largo de los 23 años de gobierno de Pujol. El papel relevante de Artur Mas en
este gobierno, unido a las estrechas
relaciones personales que siempre ha
mantenido con los Pujol-Ferrusola –él
mismo ha calificado al fundador de
Convergència como su «padre político»–, hacían necesaria su presencia
en la comisión, según los partidos de
la oposición. Éstos son favorables a
abordar todos los casos de corrupción
que afectan a Convergència y no limitar la sesión a la evasión fiscal de Jordi Pujol. Por ello, mañana estará muy
presente el expolio del Palau de la Música, que derivó en el embargo de la
sede de Convergència por supuesta financiación irregular.
Los grupos preguntarán a Mas sobre las empresas que tradicionalmente han sido más favorecidas en los contratos de obra pública del Ejecutivo de
CiU, tal como figura en varias investigaciones policiales y judiciales. Destacan Teyco y Emte, pertenecientes a
la familia Sumarroca y que, en a través de una UTE, se hizo con la construcción de la línea 9 del Metro poco
antes de las elecciones de 2003, en las
que el tripartito se hizo con el poder
de la Generalitat. Artur Mas deberá
aclarar si conocía la existencia del pago
de comisiones, si se favorecía a determinados empresarios afines a CDC o
si él mismo tuvo cuentas en paraísos
fiscales, como Jordi Pujol.

La «traición» de Esquerra
Por cuatro ocasiones, ERC vetó con
sus votos la declaración de Artur Mas
en la Comisión, pero finalmente, solicitó su comparecencia, lo que CiU ha
interpretado como una traición, dado
el pacto electoral que ambas formaciones cerraron a mediados de enero
para impulsar el proceso de independencia de Cataluña. Pero tras las citadas revelaciones de la trama de las ITV,
Esquerra no podía demorar por más
tiempo su petición si pretende hacer
bandera de la transparencia y de la lucha contra la corrupción.
Es poco probable que mañana haya
careo entre el líder de CiU y los grupos parlamentarios, por lo que las preguntas de la oposición se agruparán
para que el presidente catalán replique a todas en una misma intervención. Y mientras algunos partidos como
Ciudadanos e ICV han decidido que
sean sus líderes quienes intervengan
(Albert Rivera y Joan Herrera, respectivamente), el PP es más partidario de
que asistan los diputados designados
para la Comisión para despolitizar la
sesión y dotarla de un rango más técnico. El PSC pretendía que fueran los
portavoces parlamentarios quienes
formularan las preguntas y, por parte
de ERC, se sabe que Oriol Junqueras
no estará presente.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Las claves del in

«Yo le dir
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dad de Manel L
los activos para
vidad industria
En un SMS, O
su amigo Sergi

Parques eólicos e informes en
al entorno del expresidente P
En varios sumarios judiciales figura el extremado interés del Gobierno de Jordi Pujol en la adjudicación
de parques eólicos. En su calidad
de consejero jefe, Artur Mas fue
muy proactivo en el desbloqueo de
proyectos que contaban con informes negativos. Pero, finalmente,
algunas concesiones fueron otorgadas en base a informes medioambientales positivos realizados por
dos empresas vinculadas a Carles

Sumarroca, fun
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empresas, Ento
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2.129 millones en obra públic
entorno de Pujol como benef
Artur Mas gestionó 2.129 millones
de euros a la sombra de Jordi Pujol entre 1995 y 1997 como consejero de Política Territorial y Obras
Públicas. Durante el mandato del
expresidente, dos de las empresas
que más contratos de obra pública obtuvieron fueron Teyco y Emte,
pertenecientes a la familia Sumarroca, estrechamente relacionada
con Pujol. Poco antes de que se ce-

las que el pacto
yó a CiU al fren
Emte obtuvo m
adjudicación d
más important
talán, la línea 9
celona, por valo
Los trabajos
lizados por Jor
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Las claves del interrogatorio
«Yo le diré, mira president, solo que
hagas esta llamada y digas esto...»
Los pinchazos efectuados a los inculpados por la trama de las ITV
destaparon que Artur Mas pudo tener un papel relevante en las negociaciones sobre la deslocalización de empresas instaladas en Cataluña. En el caso de la empresa
Sharp, se intentó que Cirsa, propiedad de Manel Lao, se quedara con
los activos para mantener la actividad industrial.
En un SMS, Oriol Pujol le dice a
su amigo Sergi Alsina, asesor en

esas deslocalizaciones: «Sergi, ya
he hablado con Manel Lao hijo.
También he hablado con Mas y podría ser que llame a alguno de los
dos. Dos semanas más tarde, Pujol y Alsina hablan por teléfono: «A
ver, Artur habló con Manel».
En el caso de Yamaha, Pujol le
dice a Alsina: «Yo le diré, mira president, solo que hagas esta llamada y digas, y que además añádeme
algo de que veo que SEAT se ha ido
a China ¿no?».

Parques eólicos e informes encargados
al entorno del expresidente Pujol
En varios sumarios judiciales figura el extremado interés del Gobierno de Jordi Pujol en la adjudicación
de parques eólicos. En su calidad
de consejero jefe, Artur Mas fue
muy proactivo en el desbloqueo de
proyectos que contaban con informes negativos. Pero, finalmente,
algunas concesiones fueron otorgadas en base a informes medioambientales positivos realizados por
dos empresas vinculadas a Carles

Sumarroca, fundador de CDC e íntimo amigo de Pujol. Una de esas
empresas, Entorn, estaba dirigida
por Pere Pujol Ferrusola. Esta consultora realizó numerosos estudios
para el Ejecutivo de Pujol.
En 2002, el responsable de conceder la licencia de los proyectos
eólicos era el Secretario de Industria de la Generalitat, Oriol Pujol,
actualmente inculpado en la trama de las ITV.

Sede de CDC embargada y financiación
irregular a través del Palau
El mayor escándalo judicial de los
últimos tiempos, el expolio del Palau de la Música de Barcelona, destapó la financiación irregular de
Convergència. De resultas, la sede
de CDC está embargada.
El juez instructor y Fiscalía concluyeron que CDC ingresó 6,6 millones de euros en comisiones por
obras públicas que la constructora Ferrovial le habría pagado a través del Palau, camuflados como
falsos patrocinios a la entidad mu-

2.129 millones en obra pública con el
entorno de Pujol como beneficiario
Artur Mas gestionó 2.129 millones
de euros a la sombra de Jordi Pujol entre 1995 y 1997 como consejero de Política Territorial y Obras
Públicas. Durante el mandato del
expresidente, dos de las empresas
que más contratos de obra pública obtuvieron fueron Teyco y Emte,
pertenecientes a la familia Sumarroca, estrechamente relacionada
con Pujol. Poco antes de que se celebraran las elecciones de 2003, en

e las conexiones
el clan Pujol
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las que el pacto tripartito destituyó a CiU al frente de la Generalitat,
Emte obtuvo mediante una UTE la
adjudicación de una de las obras
más importantes del Gobierno catalán, la línea 9 del Metro de Barcelona, por valor de 150 millones.
Los trabajos de consultoría realizados por Jordi Pujol Ferrusola
para Emte forman parte del sumario judicial abierto contra el hijo
mayor del expresidente.

sical. El extesorero de CDC Daniel
Osàcar –el otro tesorero implicado falleció– está imputado. La Fiscalía pide para él siete años y medio de cárcel. El presidente Mas admitió que se reunió con Félix Millet,
cerebro del expolio, en Menorca,
pero niega que hablaran de financiación. Con todo, nunca ha concretado la fecha de esta cita, ante
los rumores que fue tras estallar el
Caso Palau y para pactar el silencio de Millet.
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Un vistazo a los continentes
de Montcada
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de puertas
Dos visitantes que ayer estrenaban el TARIFA:
Mu- del
seo de Etnología y de varias colecciones parabiertas
de
muchos
otros
centros
culturaseo de las Culturas del Mundo de Barcelona
ÁREA: 904 CM² - 80%
SECCIÓN: CATALUNYA
(MCMB), en los flamantes palacios Llió y les por la festividad de Santa Eulàlia, copa- ticulares. Una exposición que se podrá ver
8 Febrero,
2015de Montcada, hablaban trona de Barcelona. Un vistazo a las cultu- gratis hasta el 7 de abril.
Página 5
del Nadal
de la calle

“García Prieto es el Millet del pueblo”
El hombre que organizó durante tres décadas la Feria de Abril, acusado
ahora de enriquecerse a su costa, supo granjearse el favor de los políticos
JESÚS GARCÍA, Barcelona
“Para mí era Dios. Era un tío al
que veías abrazarse con Pujol y
con Maragall, que se iba de vacaciones con el alcalde de Barcelona… ¿quién era yo para desconfiar?”. Miguel Terrino rememora
los largos años junto a Francisco
García Prieto en el timón de la
Fecac, la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Ca-

taluña. Durante casi tres décadas, García Prieto organizó la Feria de Abril, un evento al que acuden cada año millones de personas y cuya popularidad le sirvió
para tener en un puño a los dos
grandes partidos (PSC y CiU) y
también, presuntamente, para
enriquecerse de forma ilegal.
“Personalista”, “persuasivo”,
“astuto” y con “una gran capacidad de liderazgo”, García Prieto

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ha caído del pedestal. Las sospechas de irregularidades se remontan a los inicios de su gestión, pero nunca habían prosperado. Hasta ahora. La fiscalía le
ha denunciado ante el juez por
saquear los fondos de la Fecac
(1,6 millones) y manejar las subvenciones a su antojo hasta 2013,
cuando fue forzado a abandonarla. Terrino y otras tres exmiembros de la junta le denunciaron.

“Un anónimo nos envió unas facturas de Pepsi Cola y de la Damm
y vimos que los números no cuadraban. La Fecac compraba botellas a 35 céntimos. Pero el almacén de la feria, que controlaba él,
las vendía a entidades por 90”.
“Ha sido un chasco para todos. Ha resultado ser el Millet
del pueblo”, sintetiza Francisco
Flores, secretario de Fecac.
Pasa a la página 3
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Francisco García Prieto, el vendedor
que se ganó a CiU y PSC
La Fiscalía acusa de desviar fondos al organizador de la Feria de Abril
Viene de la página 1
Los paralelismos están ahí: igual
que hiciera Fèlix Millet en el Palau de la Música, Francisco García Prieto ha llevado bien sujetas
las riendas de la Fecac, ha dado
escasas explicaciones sobre los
números —“cada año repetía que
había 100 millones de pesetas; al
final nos reíamos”, dice Flores— y
se ha granjeado el apoyo casi incondicional de políticos e instituciones. En especial, del PSC, gracias en parte a su principal valedor: Josep Maria Sala, condenado
por el caso Filesa y ahora secretario de ciudadanía del partido.
Los partidos compraban el discurso de García Prieto y acudían
puntualmente entre sevillanas,
pescaíto frito y rebujito a la cita
de abril, donde instalaban sus casetas. “Supo representar el universo simbólico de la Andalucía
catalana y los valores del mestizaje”, explica un ex alto responsable del Ayuntamiento de Barcelona. “La sociedad vio con mucha
frescura la feria. El pujolismo
también fue hábil y supo tener
buen trato con García Prieto, que
además tenía los atributos de alguien con don de gentes: contaba
chistes, era visceral...”.
Uno de los méritos de García
Prieto, aseguran ahora quienes
tanto tiempo le han venerado, es
haber transmitido la sensación
de que podía influir decisivamente sobre el voto de origen andaluz. “Tenía una habilidad para
comprometer a los políticos, que
caían en sus redes”, tercia Santiago Moreno, que organizó la primera Feria de Abril, en 1982, en
Barberà del Vallès. Moreno es
otro de los desencantados. “Él
nos generaba confianza y dábamos por bueno todo lo que hacía.
Dedicaba todo el año a la feria y,
en apariencia, no obtenía beneficios. Entendíamos que distribuyera sus productos, pero no sabíamos que, además, ganaba dinero
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El expresidente José Montilla y García Prieto en la Feria de Abril en el Fórum en 2008. / t. garriga (efe)

a costa de la entidad”, razona.
De sus dotes, reales o fingidas,
de líder, fue testigo de primera
Terrino. Un año, en los 80 —cuando la feria aún se celebraba en
Barberà— las lluvias estuvieron a
punto de arruinar el evento. Había que alargar la feria una semana y “se necesitaba un millón de
pesetas”. “García Prieto llamó a
Pujol y le pidió el dinero. Nos contó que el expresident le dijo que
le enviaría al chófer con el dinero. No sé si se lo dio, pero vimos
que el chófer llegó y la feria se
celebró”.
Otro episodio curioso se produjo en 1998, cuando la ley de
política lingüística enfrentó a las
entidades andaluzas con el Gobierno catalán. Además de reunirse con el presidente en su despacho, el factótum de la Fecac se
entrevistó con el exconsejero de
Cultura Joan Maria Pujals. Tras
limar asperezas, éste le tendió la
mano y García Prieto le comentó
que su pueblo (Dehesa de Riotin-

“Te convencía... Es
un vendedor nato”,
dice de él su ex
mano derecha
Una delegación de
políticos acudió a
rendirle homenaje
a su pueblo natal
to, en Huelva) pretendía organizarle un homenaje. “Se giró hacia
mí y me preguntó cuánto podría
costar eso. Yo dije, pero por decir,
que medio millón de pesetas”, explica Terrino.
Aquel mismo verano, una delegación de 200 personas viajó a la
Dehesa de Riotinto, se alojó en un
hotel de lujo que aún no tenía licencia —y que se abrió expresamente para la comitiva— y partici-

pó en una gran fiesta. “Fue como
bienvenido míster Marhsall. La
banda de música en el ayuntamiento, una comilona... Allí fueron
Manuela
de
Madre
[exalcaldesa de Santa Colomà],
Antoni Comas [exconsejero de
Bienestar Social] y otros políticos
a inaugurar una plaza en su honor”, recuerda Francisco Flores.
“Paco te decía que había conseguido esto o lo otro. Luego los demás teníamos que ejecutar. Era
astuto, te convencía... Es un vendedor nato”, concede Terrino. Nacido en una familia humilde e hijo de padre minero, García Prieto
fue delegado en Cataluña de una
distribuidora cordobesa de aceite
y productos cárnicos. Y empezó a
introducir sus productos en la feria. “La idea de crear un almacén
fue suya. Allí distribuía su jamón,
su chorizo...”, rememora.
El “almacén distribuidor”
—un espacio al que las entidades
pueden reponer productos a cualquier hora— está en el epicentro

de la investigación. La Fiscalía
cree que el expresidente desvió a
su bolsillo (y al de dos de sus hijos) los descuentos, de más del
50%, que Damm otorgaba a la Fecac a cambio de tener la exclusiva en el recinto ferial. Así obtuvo,
presuntamente, más de 400.000
euros. También se quedó, según
la fiscal, otros 1,2 millones de los
beneficios de las bebidas que debían ir a las arcas de la Fecac.
“Siempre ha sido opaco. Nunca hemos tenido acceso a las
cuentas. Ha vivido de la feria”,
cuenta Moreno. Un exconcejal de
Barcelona discrepa: “Me da la sensación de que, en la feria, todo el
mundo tenía su pequeña parcela
de negocio”. “García Prieto estaba convencido del valor simbólico de lo que representaba. Y lo
utilizaba. Los políticos lo sabíamos. Era un gran organizador,
tremendamente convincente”,
opina el exedil, que ve “justificadas” las subvenciones otorgadas
a la Fecac.
Esas ayudas públicas también
están en el ojo del huracán. La
Fecac recibía importantes subvenciones —para organizar la Feria, pero también el Rocío o el Día
de Andalucía— de casi todas las
instituciones. Aunque las cifras
varían, la media superaba los
200.000 euros anuales. La Fiscalía cree que García Prieto
“justifícó falsamente” actividades
que, en algunos casos, no llegaban a celebrarse o no tenían que
ver con el objeto de la subvención. Se ignora el destino de esas
cantidades.
La Fiscalía subraya incluso
que utilizó una tarjeta de la Fecac
para pagar la reparación (1.600
euros) de un Audi A6. De carácter
afable pero impulsivo, ante los
medios se crecía y se vanagloriaba de su ascendencia sobre los
cargos públicos.
García Prieto siempre ha negado cualquier irregularidad. E incluso ha atacado a quienes le han
acusado. En 2006, tras la denuncia de unos feriantes por los sobreprecios, dijo: “Las minorías solo están para que las mayorías podamos triunfar y ganar; a las minorías hay que apartarlas y joderlas”. Su discurso fue escuchado
por el entonces presidente Pasqual Maragall y por el alcalde
Joan Clos. Nadie le chistó.

Acampada en el hospital
Viene de la página 1
Antolín, que asegura que su enti“Nosotros queremos que nos de- dad ha visto reducido su presuvuelvan la paga como a los fun- puesto en cinco millones en los
cionarios pero hay un problema últimos años. “Y 3,5 de ellos los
de financiación y no lo van a ha- asumió el personal”, subraya.
cer porque lo que falta siempre Los empleados de Althaia tamnos lo cogen a los trabajadores”, bién están recogiendo firmas de
apunta Antolín. Los trabajado- apoyo entre los ciudadanos y en
res de Althaia se han unido a las la fiesta mayor de Manresa las
protestas con una acampada en entregarán al Ayuntamiento tras
el vestíbulo de la zona de consul- una concentración con velas.
La aplicación del artículo 41
tas hace dos semanas y una chocolatada al día siguiente para in- también ha sido el detonante paformar a los usuarios de su situa- ra que otros centros sanitarios
ción. La empresa ha decidido de se implicasen en la ola de protesmanera unilateral aplicar el ar- tas. Es el caso de los trabajadotículo 41 del estatuto de los traba- res de la empresa municipal Bajadores —modificar sustancial- dalona Servicios Asistenciales
mente las condiciones laborales (BSA) —a la que pertenece el hospital municipal, seis ambulatopor razones
económicas—
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a otra reducción retributiva del
5% pactada en agosto de 2013 durante un año y medio y al acuerdo de recortar un 7% la paga por
objetivos. Los sanitarios de Badalona, que se manifestaron la pasada semana en la plaza del
Ayuntamiento, presentaron una
denuncia ante el Tribunal Laboral de Cataluña por la aplicación
del artículo 41.
Más de lo mismo sucedió a
finales de 2014 en el Pius Hospital de Vall: “Como no se logró un
acuerdo, la empresa envió una
carta explicando las medidas
que aplicaría de forma unilateral y que implican una reducción del 3,5% en el sueldo y del
40% en la paga extra de Navidad

Médicos en el Parc Taulí de Sabadell. / cristóbal castro

te del comité de empresa, José
Manuel Vicente Colomer. El facultativo asegura que entre 2012

centro sanitario se han unido a
las protestas al estilo de Terrassa, manifestándose todas las se-
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barceloní. És sabuda per tothom
la urgència del teatre de la Rambla
per cobrir el seu deute de 5 milions després que les administracions haguessin assumit els onze milions restants del seu forat.
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CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

El piano
András Schiff
Lloc i data: Palau 100. Palau de

la Música (5/II/2015)

JORGE DE PERSIA

Cridava l’atenció aquell piano imponent centrant l’escenari, amb el
teclat orientat una mica més cap a
la platea que de costum; en veure’l de prop va deixar veure que
era un Bechstein, i alguna cosa
ens va dir el seu so rodó, càlid, des
del primer moment que sir
András Schiff va començar la seva
versió de la Sonata núm. 17 de Mozart; de moment suggeria que no
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era un piano actual. I, en efecte, el
programa de mà va confirmar que
Schiff tocava amb el seu gran
Bechstein del 1920.
Curiosament, fèiem al·lusió a això –a la particular sonoritat i calidesa d’aquests pianos anteriors a
la Segona Guerra– arran del recital de Gabetta-Chamayou del dia
anterior a l’Auditori. Però d’aquesta constatació l’atenció va passar
a aquesta delícia mozartiana –la
seva penúltima Sonata núm. 17–
tal com la va concebre Schiff, amb
un tempo lent, un buscat caràcter
preciosista en el toc i l’articulació,
i contrastos inicials de certa candidesa (mozartiana) malgrat ser
obra tardana. I aquí una altra

clau, perquè el programa –intel·ligent– anava d’això que es va dir a
partir d’escrits d’Adorno, represos després per Nair, “l’estil tardà”, tan singular especialment a
Beethoven o en la sensació de finitud també de Schubert, sobretot
en obres de cambra. Totes eren
penúltimes sonates. I precisament va seguir l’Op. 110 de Beethoven, en la qual l’instrument va deixar possibilitats a Schiff de treballar el color, i rics matisos, a més

En les propines,
Schiff va deixar la
forma sonata per
passar a les petites
formes romàntiques

de dibuixar tota la interioritat i lirisme, que culmina amb la fuga, i
que descansa en un lleu esclat que
anticipa Chopin.
I en la segona part, un Haydn
breu (Sonata núm. 61) amb tota la
seva entitat, va donar pas a la imposant i terminant Sonata en la
major (D. 959) de Schubert en la
qual Schiff a més d’encantar amb
el ternari Andantino va exhibir
qualitats tècniques absolutes en
una partitura sense la intensitat
del contrapunt beethovenià, encara que amb serioses dificultats rítmiques en les figuracions de les
dues mans. Un públic entusiasta i
just va aplaudir amb força, i en les
propines Schiff va deixar, amb
bon criteri, la forma sonata per
passar a les petites formes romàntiques. No podia ser de cap altra
manera. Gràcies.c
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de duraci6relativa enles qualsles actriusintenten
nofer teatre.
fl ArcodeIo Virgen.Verge,10(20ha
res). 5 euros.
Jazzmanoucheo
Concert
a c~rrecde
l’Albert BelloTrioi AntoineBayer.
MilonoCo&toilBar. Rondo
Universitot, 35(21hares).

CALIDETENES
(Osono)
IV Calldedowns.
Lacompanyia
Xicana
explicala historia deXicono,
unapaIlassa quevol fer m~]giaporeque
sempre
$’equivoca.7 euro$.
AuditoriTeotre(17.30hares).
CORNELI~
DELLOBREGAT
(B. Llobr.)
9i~Concurs
deteatreamateur
dutatde
(ornell~l Memorial
Joaquim
Villi
Fol(h.Representaci6
deR.I.P.,a c~rrec del grupLaK-Mama,
de Calafell.
PotronatCulturali Recreotiu.
Moss(n
JacintVerdaguer,
52(18.30hares).

El Piset. Representaci6
d’aquesta
obraa c~rrecdel grupTeatreArsEnic.
LaSedeta.Sicilia, 321(18 hores).
euros.

Xc~,ntric.Projecci6dePantsadamantins: TheIlliac Passion,
deGregory
J.
Markopoulos.
CCCB.
Centrede CulturaContempor~
nia de Barcelona. Montalegre,5
(18.30hares).A cures.

Sonora
deGr&io.R/erade5ontMiquel, 59(19.30hares).

Barcelona

Con(eftsolidaria favordela FundadenManos
Providentes,
de Call, ¢oibmbia.
Lorena
Lanza,violoncel,
i Astrid Steinschaden,
piano,interpreten
obresde J.S. Bach,Txaikovskii R.
Schumann.
Aportaci6volunt~ria.
Esgldsiade Sant5aietO.Consellde
Cent,293(18hares).

Extemporani.
Espectacle
a c~rrecde
I’actriu LaCalamidown
(SbniaEstebaCat). 6 euros.
Almezen.
Uuifr(, 9, baixos(18hares).

XO.

Zinemaldia.caL
Projecci6
dela pel.licula d’animaci6Dixie y la rebeliOn
zombie,de RicardoRamdn
i Befiat
Beltia. 4,5euros.
Cinemes
5irono. 5irona, 175(21.30
hares).

Silenci, femm,~sRa.
Concert
a c~rrec
de ToniVilapriny6ambel baix elEctric Rickenbaker.
Museude la MUsico.Lepont, 150
{17.30hares).Umtui~.

Dido&Aeneas.
El CarJovedeI’Orte6
Catal~interpreta aquestabperade
Purcell.28euros.
Petit Poloude/ Polou de Io MOsica
{evui, 1Bh, dem~,
20.30h).

Cooljazzduet.Concert
arabFranTorres, guitarra,i Rodrigo
Carvajal,sa-

ARXIU

Un gravat
frances que
va inspirar
l’obra teatral
sobre la
reina Esther

ri", deia el poetael
1980. Ara es compleixen 30 anys de
la mort de Salvador
Espriu
(1912-1985)i laseva miticaSinera ret un al~’e homenatgeal seu fill m~siHus~’e. La mostra ressegueix els
carrers i paisatgesde la sevainfmatesa en l’espai mltic on es
desenvolupenmoltes de les seves obres. Es presenta tamb6
l’evoluci6 de la imatge d’Espriu, queen els anys seLxanta
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Arenys de Mar. A
travds d’imatgesfamiliars i d’altres
de l’arxiu histdric
Fidel Fita, els visitants podran captar l’entorn familiar mdsintim
i algunes personeso fets esdevinguts durant la seva infanteso. A rods, es mostren n/nots
que feia el seu pare, el notari
Francesc Espriu, caricatures
que connecten amb el to de
moltes narracions del poeta o
de les descripcions dels seus

la primera vegada que els gravats sorgits de la casa familiar
s’exposen pfiblicament.
Destaquen els figurins que
va/dear Fabi~t Puigse~ver per
al vesmari dels personatges de
l’obra de la re/no Esther; una
conversa ambRaimon, difusor
clau de la poesia d’Espriu; cartells obra de Pla Narbona i
Cardona Torrandell per a la
Ronda&mort a S/hera oun ~lbumde fotografies de l’escriptar, captades per destacats fotbgrafs.~

MATARI~
(Moresme)
Acrometda.
Geometria
d’emocions.
Representacidd’aquestespectade
dePsirc,ple d’energia,emocid
i circ.
Teotre Monumental.Lo Riem, 159
(19hares).11euros.
I~RRASSA
(Vall#sOriental)
Viuendirecte..,el modernisme.
EIssecrets familiars queamaguen
els teixits. Unsteixits inacabats
dissenyats
per GasparHomar.Unafamilia benestant,els Tay~,queviu undrama
fa
centanys...Gratu’it.
Centrede Documentacid
i Museu
T#x
til. Solmerdn,
25(11 hares).

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 37

O.J.D.: 13060

TARIFA: 890 €

E.G.M.: 132000

ÁREA: 168 CM² - 20%

SECCIÓN: CULTURA
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AndrAsSchiff, tocat
per la grhcia schubertiana
Critica
XAVIERCESTER
Andr;ts
Schiff
lgun fenomen que va m~s
enllh de qualsevol explicaci6 rational es produeLxen
1 transcurs d’un concert
rovoca que el que era una
actuaci6 de gran nivell esdevingui un
pur miracle. Un exemple? AndrOs
Schiff va atacar la Sonata D. 959 de

A

Schuberti de cop i volta ens va transportar a una esfera poStica sublim.
L’afirmativa fermesa de l’arrencada i
la gentilesa de la frase subsegiient va
ser un primer tast dela maneramagistral comel pianista hongar~s ens va
capbussar en els dilatats paisatges
musicals del compositor austriac.
L’eleghncia en la conducci6del discurs, la nitidesa de les veus, la subtilesa en les transicions no van amagar
maiel dolor pregonque, arai ad6s, sorgeix arab for~a de l’interior d’aquests
pentagramesi que va cristal.]itzar en
unAndantino corprenedor. Tocat per
lainefable gdtcia schubertiana, vaprolongarl’impacte ambtres propines del
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mateix compositor: la deliciosaMelodia hongaresaD. 817i el segon i tercer
dels ImpromptusD. 899.
Tot el que s’havia sentit abansnova
set menyspreable, ans al contrari.
Acompanyat per un preci6s piano
Bechstein de11921de sonoritat singular (aguts acampanats,greus sense pesantor), Schiff s’ha embarcat en una
exploraci6de les sonates f’mals de quatre compositorsinterconnectats en el
tempsil’espal, unjoc fascinant de correspond~ncieslluny dels recitals espectacle de modaavui en dia. Si en
Mozart (Sonata KV570)i Haydn (Sonata Hob. XVI:51) la seva concepci6
dihfana del classicisme no va estar
exemptad’humor, laSonata op. 110 de
Beethovenva adoptar tma mirada m~s
didhctica (/~d’aqui els temps moderats?), corn siSchiffvolgu~s iHuminar
des de dins les entranyesde l’obra. E1 E1 pianista hongarbs AndrAsSchiff durant
el concert de dijous al Palau de la Mfisica. ~ ~OV~L
xoc arribaria amb Schubert.--

primera veEspanya, en
ament, això
ebé tancant
Oscars. ¿Hi

bat la resposta en el refranyer. (Rima està fent, promet collita «de cine».
PAÍS: España
Diario
no buscada: febrer i refranyer.
Que
¡Ah! Hi ha refrany tambéFRECUENCIA:
per als
rimen, al seu torn, amb pel·liculer.
i anar a89305
PÁGINAS:que
54 decideixin sortir de casaO.J.D.:
¿Ho veuen com tot encaixa?)
un cine aquesta nit o demà: «Febrer,
TARIFA: 2649 €
E.G.M.: 540000
«L’aigua de febrer sempre va bé» febreret, set capes i un barret».
ÁREA:
- 14%
SECCIÓN: CULTURA
és el refrany preferit dels que es
que- 148 CM²
H
De res.

7 Febrero, 2015

JOAN PUIG / FERRAN SENDRA / ARXIU

Schiff,
a cop de
sonata
CRÒNICA El mestre

hongarès sedueix
amb obres per a piano

a Dharma.
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

No estem parlant d’una aparició
com la del talentós Daniil Trifonov, sinó de l’actuació de qui ja és
un mestre consumat com sir András Schiff (Budapest, 1953). La
seva presència en l’exclusiu cicle
Palau 100 era garantia de rigor interpretatiu i més en un repertori
en què ha fet escola. Des del teclat
del majestuós C. Bechstein, el pianista va exhibir una gran facilitat per transmetre amb pulcritud
i emoció un programa integrat
per les últimes sonates escrites
per Mozart, Beethoven, Haydn i
Schubert.
En el seu viatge sonor per
aquestes obres creades durant
la transició del classicisme al romanticisme gairebé no hi va haver pausa. Va començar amb la
cristal·lina Sonata número 17 mozartiana, que s’inicia amb un Allegro cantabile, segueix amb un pausat Adagio i tanca amb un rítmic
Rondo. Allegretto. Amb la Sonata número 31 de Beethoven no va variar
gens ni mica la precisió interpretativa, però sí l’adaptació a la personalitat de l’autor, com succeiria amb la resta de les versions del
concert. Els quatre moviments,
tots en mode major i en tempo
pausat o ràpid, van trobar el discurs exigible per a la peça.
Abans de les propines, Schiff
va fer una exhibició amb la Sonata
en la major de Schubert, obra composta dos mesos abans de la mort
de l’autor. La peça, oferta després
d’una breu sonata de Haydn, va
entusiasmar un auditori emocionat per l’equilibri i harmonia
d’una execució de net fraseig. Magistral. H
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Concert de Javier
Perianes a Banyoles
R. Est~ban
~N~O~
Javier Perim~es, considerat el millor p’mnista de
l’Estat espauyol del moment, oferirh aquest diumengea Banyoles (auditori de l’Ateneu, 19 h, 18
euros) un concert en qu~
inte~]oretar~ temes de
Schubert (]a Sonata pSs-

~umai Allegro en Do menor), Debussy(una selecci5 de Preludis i Quadern
/) i Manuelde Falla (Fantasia Baet’ica). Al migdia,
Perianes donar~ una classe magistral als alumnes
de l’Escola Municipal de
Mfisica. L’interpret andalfis, de 37 anys, va ser premi nacio~mlde mfisica del
2012 i recentment ha de-
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butat al Palau de la Mfisica. T~ publicats diversos
discos, entre els quals, m~s
de temes de Mendelssolm
(~s e] seu darter treballpublicat) i de sonates de
Beethoven. L’actuaci5 a
Banyoles s’emmarca en
una gira per l’Estat espanyolip~ecedeixun cicle de
concer~s a It~dia, Alemanya i els EUA.¯
JavierPerianes
durantunconcertqueva oferir el 2007enel festival deVilabertran
¯ E. PICAS

7 Febrero, 2015

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 141874

TARIFA: 6885 €
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ÁREA: 306 CM² - 27%

SECCIÓN: CULTURA
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CULTURA

TRIBUNA
Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

Barcelona, un far
de cultura al món

E

n uns moments de crisi econòmica com
els actuals, hi ha la tendència més o
menys interessada a pensar que la
inversió en cultura és una despesa poc
prioritària, accessòria o, fins i tot, sumptuària. Però no és així, la cultura és un dels principals
motors econòmics que tenim (aproximadament un
6% del PIB català), i un veritable element de progrés
social que ens enriqueix com a país, però també com
a persones.
Avui ho tenim ben present quan inaugurem el nou
Museu de Cultures del Món. Gràcies a la col·laboració entre institucions públiques i col·leccionistes privats, Barcelona té l’oportunitat de mostrar per primera vegada, amb el màxim rigor, peces de gran valor
artístic i patrimonial de diversos pobles d’Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania.
És sobre la base d’aquesta col·laboració públicoprivada com també plantegem futurs projectes
culturals de la ciutat com la Muntanya dels Museus
de Montjuïc, que incorporarà noves col·leccions artístiques.
El Museu de Cultures del Món és excepcional pel
seu contingut, però també pel seu continent. L’obertura del nou museu ha comportat la rehabilitació de
dues joies arquitectòniques medievals, les cases
Nadal i del Marquès de Llió. Aquest museu reflecteix
molt bé la vocació de capitalitat cultural de Barcelona, visible també en la remodelació del recinte modernista de Sant Pau, el Born Centre Cultural o el
Disseny Hub Barcelona.
La promoció de la creativitat i la difusió de projectes artístics contemporanis necessita espais per a la
professionalització i visibilitat de nous artistes emergents, com el parc de recerca creativa del Canòdrom,
la Fabra i Coats i les noves fàbriques de creació.
Estem oferint també el nostre suport al comerç cultural de proximitat, i
ajuts per a la rehabilitació d’ateneus i cenCaldria aprofundir
tres culturals de la
en la cultura
ciutat. Treballem alhora per fer més assedel mecenatge
quible l’accés a la culi oferir millors
tura dels barcelonins
i barcelonines, mitavantatges fiscals
jançant programes
d’abonaments, quaderns i carnets de cultura. A més continuarem impulsant i fent créixer els nostres equipaments de proximitat com la xarxa de 40 biblioteques i 51 centres cívics.
Poques ciutats del nostre entorn poden mostrar
una vitalitat i un potencial cultural tan important
com el nostre. El futur de Barcelona depèn en bona
part de la cultura, i per això hi destinem al voltant del
6% del pressupost municipal, el 12% si hi afegim les
partides d’educació i coneixement. Un percentatge
similar al d’altres ciutats i països que fixen la cultura
com a prioritat estratègica i que ens ha permès, per
exemple, crear un fons de gairebé 20 milions d’euros
per als grans equipaments culturals de la ciutat. El
Macba, L’Auditori, el Mercat de les Flors, el Teatre
Lliure, la Fundació Miró, la Fundació Tàpies, el
MNAC, el Liceu i el Palau de la Música han rebut una
aportació extraordinària durant uns anys, en els
quals han estat maltractats en els Pressupostos Generals de l’Estat.
Així entenc la capitalitat cultural de Barcelona,
com un esforç compartit entre institucions públiques
i privades que col·laboren per impulsar projectes i
equilibrar els recursos existents. Com estem fent
amb el nou model de gestió del Museu Picasso, que
visiten cada any un milió de persones.
Certament caldria aprofundir més en la cultura del
mecenatge i oferir millors avantatges fiscals per als
qui vulguin apostar per la cultura a la ciutat. La capitalitat de Barcelona ens converteix en un far de cultura, coneixement, creativitat i innovació, que posa al
servei de Catalunya tot el seu potencial de projecció
per difondre el nostre patrimoni i el nostre talent
creatiu al món.c
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Xavier Bosch, que ha escrit Algú com tu, guanyadora en cata

Xavier Bosch guanya el Ramon Llull am

L’amor secret d

JOSEP MASSOT
Barcelona

D

iuen que l’amor
que es recorda sempre és aquell que
dura el temps exacte perquè sigui inoblidable. Xavier Bosch ha guanyat el premi Ramon Llull amb
una novel·la romàntica, Algú com
tu, en la qual els protagonistes
viuen un amor voraç de cinc dies.
Bosch deixa aparcat Dani Santana, el seu esbudellador de trames
corruptes, per assajar una obra
amb una trama de partida que recorda Els ponts de Madison de
Clint Eastwood. L’autor ho resumeix: “Gina descobreix, molts
anys després que la seva mare,
Paulina Homs, morís molt jove,
que ella amagava un amor secret
que va recordar la resta de la seva vida. Va ser a l’estiu, el juny
del 1981, quan la Paulina va anar
a París al casament d’una cosina.
Allà va conèixer Jean-Pierre Zanardi, un galerista de la Rive Gauche, a la rue de Seine. Tots dos
viuen una història d’amor intens.
Aquells cinc dies, que guardarà

de forma perdurable, serve
Paulina perquè es conegu
mateixa”.
Bosch diu que la filla, Gin
mença a investigar –som a
2006– la història oculta de
va mare, perquè ella
necessita saber què va pass
saber qui és, com era la sev
re, què sentia. com vivia,
feia patir”.
LA TRAMA

Una filla descobre
que la seva mare, j
morta, va viure un
apassionada avent

Com són els protagonis
la història d’amor? “Paulin
l’autor– és una dona casad
viu una vida tranquil·la, fam
a Barcelona, fins que el vi
París ho trasbalsa tot.
Pierre té la seva galeria al
dels antiquaris, és expert
del segle XX, fuma en pipa,
ta música clàssica, és sensib
portiu, lliure i solitari. A
poc el lector anirà esbrina
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Gran violoncel·lista
Música de Cambra
Intèrprets: Sol Gabetta, violon-

cel; Bertrand Chamayou, piano

Lloc i data: L’Auditori

(3/II/2015)

JORGE DE PERSIA

Avís per a navegants en aquestes
aigües difícils de la música de
cambra: el cicle de L’Auditori està assolint una velocitat de
creuer encoratjadora. Una programació variada i atractiva, de
nivell alt –amb algunes concessions de què es podria prescindir,
com la molt present Yuja Wang–
i sensibilitat. I el millor és que el
públic –i molts joves que busquen firma i foto amb la intèr-

pret– omple gairebé la sala
la intèrpret era la violonce
argentina Sol Gabetta.
Hi ha bones propostes cam
tiques a Barcelona en a
dies, i de formats variats: di
rere a Musitekton –una pet
la de lutiers– un trio amb i
ments antics va fer repe
substancials. I per això, a m
trompa natural i clarinet va
litzar un piano excel·len
1920. I ve a tomb perq
aquesta sessió a L’Au
aquest piano hauria estat
per concertar amb el violon
Sol Gabetta. Sobretot en re
ris com Beethoven (Vari
sobre La flauta màgica), la
ta per a violoncel en re ma
Mendelssohn, la de sol men
Chopin i el seu Gran duo c

remetien a la fade Baldeweg,
è Rodoreda II,
rma una unitat, li
tri vidrat en una
de formes
irregu- 2015
7 Febrero,
cas, no ha estat
un gran buit al
s’aboquen les cirions de les diverlantes, sinó com
uccessió de ters flotants, interectades amb esque constitueiapropiats espais
lació amb un fort
onent vertical.
nou edifici serun programa
ines individuals
nades a l’ús dels
tigadors o a audistribuïdes en
pisos (més la
a baixa i un soterracionalment
buïts.
el nivell supedifici disposa a
dors i d’una esassa correguda,
bre el parc de la
n suma, aquesta
nstitueix una ino discret, que fa
ressivitat contin-

dicionsPAÍS:
perEspaña
a la venda de la Ciutat de
la Llum d’Alacant, comFRECUENCIA: Diario
plex cinematogràfic arruïnat, que va costar 256 milions d’euPÁGINAS: 47
O.J.D.: 141874
ros i que havia de tornar tots els ajuts públics, segons va deciTARIFA:
€ es realitzarà al preu
E.G.M.:que
677000
dir la UE.
La 2810
venda
es pugui mitjanÁREA: 113i CM²
- 10%
SECCIÓN: CULTURA
çant subhasta
en sis
lots. / S. Enguix

Jonas Kaufmann
recuperarà el recital
del Palau el 2016
w
w El

Jonas Kaufmann

GREGOR HOHENBERG

recital que havia de fer
Jonas Kaufmann el passat
10 d’octubre al Palau de la
Música Catalana i que es va
cancel·lar per malaltia del
tenor se celebrarà el 9 de
juny de l’any 2016. Segons
ha informat el Palau en un
comunicat, Kaufmann actuarà com estava previst al costat del pianista Helmut Deutsch, encara que el programa
del concert està encara per
determinar. / Redacció

L’Elèctrica Dharma inaugurarà
el Festival Strenes de Girona
w L’inici

de la gira per celebrar els 40 anys de la Companyia
Elèctrica Dharma serà l’espectacle inaugural de la tercera
edició del Festival Strenes, que se celebrarà a Girona del 10 al
25 d’abril i que per primera vegada inclou actuacions al carrer. El públic del certamen serà el primer a sentir els nous
treballs de Blaumut, Cris Juanico, Andrea Motis i Joan
Chamorro i Joan Miquel Oliver, entre d’altres. / S. Oller
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PROTAGONISTES DE LA SETMANA QUI 11

, 7 febrer 2015

cròniques a peu de carrer
ARTURO SAN AGUSTÍN

Els guanyadors dels últims premis Gaudí, al final de la gala, diumenge passat

LAURA GUERRERO

La setmana negra

MAGES

MIKE MARSLAND / WIERELMAGE

and olympia
gendària editora de moda Diana Vreeland, que l’anima a dedicar-se al calçat de dona. Així neix la llegenda Blahnik,
els dissenys de la qual fan sospirar des d’aristòcrates i membres de la reialesa fins a cantants, models i actrius. Kate
Moss, Diana de Gal·les, Kate
Middleton, Olivia Palermo, Rihanna i Sarah Jessica Parker
són només algunes de les famoses clientes de l’espanyol.

HNIK c
er espanyol
nternacional,
olo Blahnik
ma part del
mament del
hion-system
undial gràcia la seva dilaa trajectòels seus fens dissenys
ncia clàssica
gió d’admirava créixer
que el va
la seva
ali-

le-

CHARLOTTE AND OLYMPIA

comoditat i
dos atributs
les estilistes
ue no dubten
a la seva cita
mella. Les secades a Elda
mpanyat des
m Kate Moss
Angelina JoBeyoncé. El
Hollywood va
de les “sabadòlars” que
aura Harring
els Oscar del
coraven amb
ants.

CHARLOTTE AND OLYMPIA c Llavis vermells, cabellera amb
ones i sabates de taló amb la
ja emblemàtica plataforma.
Amb la seva estètica retro de
pin-up, la dissenyadora Charlotte Dellal és la millor ambaixadora de la seva marca i ha
sabut transcendir la seva imatge poderosa fins a uns dissenys del més exclusius. El
seu ric i exuberant univers visual recorda Blahnik, de qui
sembla haver pres els codis
per actualitzar-los en sabates
que creen tendència. Fins i tot
Sarah Jessica Parker ha canviat els seus manolos per les
sabates d’Olympia. Filla de la
model Andrea Dellal i l’empresari multimilionari Jack Dellal i germana de la it-girl
i també model Alice
Dellal, Charlotte
ràpidament va tenir clients famosos: de Sienna
Miller i Alexa
Chung a Kim
Kardashian i
Michelle Williams. Cap no es
resisteix a la dissenyadora del moment.

E

l pitjor de la cerimònia dels Oscar
són les seves imitacions. I, sens dubte, els presidents o
presidentes d’algunes de les
anomenades acadèmies del cinema, que creuen que tot es redueix a vestir-se de Brad Pitt o
Angelina Jolie. No es pot parlar
a favor del cinema i avorrir.
Aquest és un delicte que hauria
d’estar penat. Probablement, si
alguns han deixat d’anar al cinema és perquè han hagut de
suportar l’interminable i avorrit discurs d’un d’aquests presidents o presidentes d’acadèmia. I aquest greu delicte s’ha
tornat a cometre aquests dies a
Barcelona i sospito que també
es tornarà a cometre aquesta
nit a Madrid.
Aquí, en aquesta
Barcelona d’ara mateix, Jaime de Marichalar va saludar el
porter de l’hotel on
estava allotjat i va
sorprendre, perquè
abans, quan era duc
colorista i usuari circumstancial de patinet, és a dir, exhibicionista, mai no saludava els porters
d’hotel. O sigui, que
amb la cosa de la moda hem tornat a tenir l’exduc a Barcelona.
També el detectiu Sherlock
Holmes ha tornat a la biblioteca
Arús, que fa olor d’història, de
davantal i de “tinguda”, és a dir,
de maçoneria. Això de Holmes
té a veure amb la setmana de la
novel·la negra, amb aquesta
BCNegra que acaba avui i que
obliga el meu estimat llibreter
Paco Camarasa a posar-se vestit i corbata per parlar, per
exemple, amb Beatriz de Moura, del novel·lista Henning Mankell, que ara lluita contra un
càncer. Lluita i ho explica en el
seu blog i crec que també en un
diari suec.
Paco Camarasa sol dir que
ningú ja no mata com ho feia
Agatha Christie i que Sherlock
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Holmes és molt més que un detectiu. Holmes, és, així ho afirma aquest càlid i torrencial valencià, un valor occidental, com
el Hamlet de Shakespeare. I tot
això, a més d’insistir que no
s’ha de confondre la novel·la
negra amb la policíaca, ho diu
Camarasa a la seva llibreria Negra y Criminal, a la Barceloneta,
mentre s’aplica als musclos que
prepara la seva companya, la llibretera Montse Clavé. També
ho pot dir establert al bar JaiCa, l’amo del qual és l’amic Jaume Tomillero.
Durant alguns anys, Tomillero va tenir una femella de lloro
que es deia Baldomero perquè
al principi tots creien que era
mascle. Baldomero sabia les millors històries reals de la Barce-

marichalar

la, cridaven: “El rebut dels
morts, que vinc a cobrar els
morts”. Llavors a la mort no se
l’anomenava defunció sinó
mort. Aquell crit, “el rebut dels
morts”, espantava el barri.
En aquesta Barcelona d’ara
mateix, l’artista Perejaume es
va obstinar a fer ballar una alzina al Palau de la Música. L’alzina simbolitza la longevitat i
la força. I era l’arbre consagrat
a Cíbele, la deessa de la Mare
Terra, i a Júpiter, déu de déus
i, per tant, també del llamp. Els
entesos diuen que si l’alzina es
va consagrar a Júpiter va ser
perquè els antics creien que
era l’arbre que atreu més el
llamp.
Estic convençut que Perejaume, que és home culte i profund coneixedor del
bosc i la muntanya,
sap totes aquestes coses. Fins i tot ha de saber que la clava o maça que empunyava
Hèrcules era de fusta
d’alzina. I potser perquè sap tot això es va
decidir per l’alzina.
En aquesta Barcelona d’ara mateix ja
ningú no parla de Fèlix Millet, el veritable
fantasma del Palau de
la Música. De qui sí que es continua parlant, en dono fe, és de
l’expresident Jordi Pujol. O
més ben dit: del ciutadà que fa
uns mesos li va clavar una puntada de peu en les seves parts
posteriors mentre, lleument encorbat, l’expresident mirava
amb molta atenció l’aparador
d’una botiga a Ribes de Freser.
Jordi Pujol va estar a punt de
perdre l’equilibri i acabar a
terra. Si parlo avui d’aquesta
puntada de peu és perquè ahir
se’m va acostar un lector i em
va dir: “Tots els periodistes sou
iguals. Tampoc tu no et vas
atrevir al seu dia a escriure sobre Quiñones. O, com diem a
Ribes, ‘en Quiñones’, l’únic català que es va atrevir amb Jordi
Pujol”.

Va saludar el porter de l’hotel
on s’allotjava i va sorprendre,
perquè quan era duc colorista
mai no ho feia
loneta. Històries de contrabandistes, de mariners i pescadors.
I Tomillero, no el seu lloro, era
qui li preparava uns reconfortants vermuts a Manuel
Vázquez Montalbán: Picon,
unes gotes d’angostura i ginebra i una tapa d’olives verdes
farcides.
Manuel Vázquez Montalbán
va descobrir el barri de la Barceloneta quan anava per les cases
cobrant el rebut d’una companyia molt coneguda d’assegurances de defunció. Perquè els
pobres es pagaven i encara es
continuen pagant mensualment l’enterrament que els espera. Aquells cobradors de rebuts trucaven a la porta de la finca, algun veí els obria i, mentre
pujaven caminant l’estreta esca-

nostres dubtes, permet conservar d’irrealitat ve a l’esperit de les faen els vostres valors, en la integriEspaña
FRECUENCIA:
Diario
una forma de contacte amb el mílies que PAÍS:
me’n parlen.
“Però
tat, fins
i tot en la seguretat, és imnostre fill, ja que les paraules ser- com? L’he vist fer-ho i ell perjura LA TRANSGRESSIÓ DE LES
portant dir que ens sentim traïts,
PÁGINAS:
5
O.J.D.:
veixen de fet quan estem lluny que no és veritat! En tinc totes les REGLES ÉS UNA DE LES
que hi ha desobediència. El càstig
DIARI
D'ANDORRA
(una mica
com aquest
valent Pe- proves i el meu fill continua ne- CARACTERÍSTIQUES DE
és el mitjà educatiu per posar de
TARIFA: 199 €
E.G.M.:
pet el grill que és la consciència gant-me la veritat. Tinc la sensanou la vostra posició al davant i
L’ADOLESCÈNCIA
de Pinotxo). Però si les vostres ció de no conèixer-lo,
ma-- 20%
torni al bon camí en cas de
ÁREA: 168està
CM²
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OPINION
pors són tan grans que us torneu lalt?” Aquest quadre podria ser el
distracció important. L’absència

accepta que pugui tenir dubtes
del que em dius!” Amb aquesta
fórmula posicionem tota la nostra autoritat i la nostra voluntat a
protegir el nostre fill. Obrim la
porta de la discussió, de la possible reformulació dels fets i també
de l’autocorrecció.
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retalls
05/02/2015
Carme Vidal
EL SEGRE
AMBAIXADORS CATALANS
És cert que hi ha accions exclusives
per als humans, tot i que dimarts al
Palau de la Música Perejaume feia ballar, amb música de Pascal Comelade,
una alzina amb la voluntat de fer
“commoure l’arbre més humil”. Deia
l’artista que és possible que nosaltres
tinguem menys ànima del que ens
pensem, i que les “coses”, en aquest
cas un ésser viu, en tenen més de la
que els suposem, d’ànima. Certament, entre verbs ésser, viure i existir,
els humans compartim el “ser” amb
tota la matèria, només el fet de “viure” el compartim amb els éssers vius,
però “existir” és un verb exclusiva-

ment humà. Per existir necessitem el
reconeixement dels altres, que sàpiguen de nosaltres. És l’exemple del
negre de Ralph Ellison quan diu “no
existeixo perquè tothom refusa de
veure’m”. Passa tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. Si no ens
fem conèixer, si no expliquem la nostra realitat, el món no sabrà de la nostra voluntat de secessió, de voler-nos
un país lliure i sobirà. [...]

05/02/2015
Javier Moreno Luzón
EL PAÍS
MALEÏDA ENDOGÀMIA
És difícil exagerar la importància de la
universitat per al nostre futur. Sempre
que no ens resignem a viure en un pa-
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ís de salaris baixos i alta desocupació, amarrat al turisme i a l’espera de
periòdiques arrencades immobiliàries.
De la universitat depenen la formació i
el reciclatge de professionals competents, gran part de la investigació
científica i de les innovacions que alimenten una economia moderna, i el
treball en llibertat de gent dedicada a
pensar en un món complex. A més, la
bona universitat pública constitueix un
potent motor per al foment de la igualtat d’oportunitats i per a l’aprofitament de la intel·ligència. Una societat
madura hauria de mimar la seva universitat, exigint-li que assoleixi els
seus objectius a canvi dels recursos
necessaris. En contrast amb aquestes
premisses, la política universitària recent ha estat sorprenent. I no només
per les retallades pressupostàries.

Les autoritats han disparat les taxes
que paguen els estudiants rebaixat la
quantitat dedicada a beques en plena
recessió. Alhora, han buscat la gradual reducció del nombre de docents.
I tot això mentre escassejaven les
convocatòries per a investigadors i
emigraven molts dels més brillants.
[...]

05/02/2015
Eulàlia Solé
LA VANGUARDIA
LES NENES NO!
Si us plau, les nenes no! Ja apareixen
problemes amb la imatge de les models adultes, amb una bellesa tan exhibida que provoca malestar en mol-

tes de les dones que no estan ben dotades. Comparació, baixa autoestima,
desig d’imitació, control excessiu del
pes. Pot passar això en un col·lectiu
que, per raciocini o per experiència, se
suposa capaç de discernir entre el
que és superflu o vàlid, aparent o
substancial. Si a més en l’esfera de la
moda s’introdueix la infantesa, l’aberració esdevé descomunal. Per a les
petites models, inexcusablement, i per
a les altres nenes, previsiblement.
Les primeres perjudicades són les nenes objecte posades a mercè del negoci de les marques, d’una banda, i
dels designis dels seus progenitors,
de l’altra. Les altres són les moltes
criatures que, indefenses davant
aquella visió en paper o a la pantalla,
s’amaren d’un ideal de bellesa que
els entela la ment i el cor. [...]
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COMENTARI
JosepFerr
Director
del’Orquestra
Simf6nica
SantCugat
2015: aniversari de
I’OrquestraSimf6nica
Sant Cugat
I 4 d’abril de1990
varealitzar
el primerassaig
deI Orquestra
de
Cambra
SantCugat.Lapresentaci6
deIbrquestra
esvarealitzaral
Monestir
aquest
mateixanyenel cor~cen
deFestaMajordela CoralSantCugat
del ClubMuntanyenc
De1990a 1995
destaquem
les representacions
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6peres
deMozart"La
Clemenza
deTitd’i "11
RePastor"
queesvarenpresentar
al Palau
de[a Mt]sicai alTeatre
LaFar~dula
de
Sabadell
els anys1991
i 1992,
A Ibctubrede11995,
Ibrquestra
decambra
esvacof]vertiren"Orquestra
Simf~)aica
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E

CARMEN
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deIbpera
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de
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CONCERT
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Volem
queel concertdeSantJordid’aquest
any2015
sicjui especial.
Ser~el concert
del 25~aniversari
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celebrar
mirantel futur.El format
traditionaldel
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el concert
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a Matew
Simon,
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i l’estrenadel’obertura
"ElstresTambors"
sobre
la can(;6popular
catalana
deDavid
Bozzo
quehaescrit Ibbraexpressameat
per
aquest
concert.
¯ IOSICADEOWIBRA
[~Orquestra
tamb~
programapelssods
i simpatilzants
concer~s
dem6sica
de
cambra
quees realitzena l’Aula Magna
del Conservatod
Victoriadels,~ngels,
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duradade45 minuts
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amb
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ales
12h del migdia
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 3327

TARIFA: 78 €

E.G.M.:

ÁREA: 88 CM² - 10%

SECCIÓN: COMARQUES

6 Febrero, 2015

~" EL PLA
La familia de JordiVall~s cedeix el Ilegat del jove a I’Ajuntamentdel Pla del Pened~s
Vall~sva morlr arab 26 anys i el
seullegat recttllllibresimaterial
dels seus anys d’esmdi, partitares de m~lca, discs, progmmes
de festivals i obres de ~eatre.
LlicendatenHistbfia, delaqual
era un apassionat, se’l recorda

ORFEO CATALA

per set una persona molt activa
en la vida cultural i associativa
del municipi. Va presidir el cor
de caramelles i va format pa~c
de rag~upad6 juvenil Can Brau
idelGrupdeGrallers.Am6s, va
set membrede l’Offe6 Catal~ i

vainterve~r en diferents investigadons hist6riques i gmpsde
recerca.L’Ajuntaraentjahaconrmctat arab l’IEPperdassificar el
material i tamb6ha destacat el
grancompromisdeJordiVali~s
ambel municipii elpais.
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Laculpaes delmuerto
de
su supuesta herencia ha tenido
un nuevo episodio en las declaraciones de la familia ante el
juez. Jordi Pujol se limita a hablar
de unos supuestos "papeles" que
nunca muestra. Marta Ferrusola,
con su genio y figura habituales,
se ha negadopot completoa declarar y los hijos del matrimonio
sufren una cierta amnesiay di
cen que no recuerdan el dinero
que recibieron. La tlnica novedad
EL CULEBR(~N DE LOS PUJOL y
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es que el exhonorableha puesto
el foco sobre el responsablede la
custodia de su fortuna en Andorra, al que ya nombray que, castmlmente, ya muri6. Meha re
cordadoal caso Palau, en el que
CiUtambi6nresponsabiliz6 a un
tesorero fallecido, que por razo
nes obvias no podia defenderse,
de su relaci6n con el ya condenado F~lix Millet. Yes que ya se
sabe: los muertossuelen tener la
culpa de todo.
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Arnau Tom s torna al Principal
la seva exitosa versi(

per tocar

de les suites de Bach

Junt ambel violinista AbelTom&s,
t~ unaintensarelaci(~ ambSabadelli la Simf6nica
Enregistrarles suites
de Bach,en el disc
que al novembre
va
publicar Discmedi,
formavapart del destf
d’Amau Tom&s. Des
que PauCasalsles va
rescatarliteralment
de I’oblit. I’any 1925,
mai no handeixat de
de set un repte per als
gransvioloncelistes.
JOSEPACHE
La devoci(~ d’Arnau Tom~s
per I’hist~)ric solista es mes
que pregona. No en va, va donar el nomde Quartet Casals
al que forma junt ambel seu
germ~,el violinista Abel Tom&s,
VeraMartfnezel segonviol[ i el
violista nordameric&Jonathan
Brown. Es tracta del conjunt
de cambra catal& amb major
projecci6 i prestigi internacio- AmauTon~sacabad’enregistrar les suites de Bach,fonamentalsen el repedori violoncelistic
nals. EIs germansTom~ss(~n
tambeI’~nima del Trio Ludwig,
ambla pianista coreana HyoSunLin.
Tambe seria inexcusable
que Arnau Tom~sno vingues
al Principal a presentar-hi la
seva versi5 de tes suites de
Bach, tal corn far& aquest divendres (21 h), en la temporada de cambraque hi programaJoventuts Musicals. El Trio
Ludwig hi va ser la formaci(~
resident durant dues temporades, del 2011 al 2014, i fent
honor al seu nomhi va interpretar la integral dels trios de
Beethoven.
M~s enll~ de Pau Casals
A Sabadell, Arnau i Abel Tom&s
tambe ban establert intensos
vincles ambla Simf~)nica. AI
2013 hi van actuar corn a solistes en el Triple Concertde
Beethoven. Ifa encara no un
mes, al Palau de la MdsicaCatalana, van tornar-hi a ser solistes principals, i Abel Tom~s
concert[4director a rues, en un
potent programaa cavall entre
el barroc i el primer classicisme, amb el tercer dels con-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

certs de Brandemburgde Bach i la Simfonia ndmero40 de
Mozart.
Hi anaven mes que pistes
del tractament
que Amau
Tom~sdonar~ aquest divendres a les suites de Bach, de
les quals interpretar~ les sis
pdmeres. Sense contradir el
romanticisme amb que les va
impregnar Pau Casals, que a
mesva ser tamb~el primer en
enregistraples, anir~ a buscar
aspectes interpretatius molt
intensos, degutsa la posterior
revaloritzaci5 de la mdsicaanriga.
I, ambla naturalitat degu
da, Arnau Tom&sevidenciar&
maduresa. Les suites de Ba
ch, relegades durant segles a
simples peces d’estudi, tambe es van convertir en obres
d’aquelles que es reserven als
solistes rues experimentatsi
ambcar&cter. Pau Casals tenia 48 anys quan les va tocar
per primer cop en pdblic. Arnau Tom~sen far~ ara 42 ¯

