Recull de
Premsa

producció del film
cules, va passar el dit pels mobles,
per les parets i pel terra de la suite
escollida i no va quedar satisfeta.
Massa pols. Llavors va exigir un altre hotel. Coses d’estrella maniàtica i mediàtica. I la van canviar
d’allotjament. Abans-d’ahir dina10un
Noviembre,
2016
va en
hotel de la plaça
Duc de
Medinaceli amb tres noies més.

Thurman. Si l’actriu arribés a co- zada per un histriònic Robert de també en El corredor del laberinto.
nèixer el passat de l’edifici potser Niroquefugiadelsmitjansfinsitot El paper protagonista està en mans
PAÍS:
España
d’AnnaDiario
Sophia Robb (Charlie i la
sortia corrents.
“Tinc
les mans lli- quan no el perseguien. FRECUENCIA:
Al final del fosc passadís es basa fàbrica de xocolata, de Tim Burgades”, afegeix Guerra, després
PÁGINAS:
51
O.J.D.:
131497
d’un intercanvi de missatges. Qui li en una novel·la de Lois Duncan, ton), segons confirma Variety.
lliga les mans? Pel que sembla, autor de Sempre sabré què vau fer Robb serà Katherine Kit Gordy,
7152 dels
€
l’estiu passat, un clàssic E.G.M.:
del terror651000
Lionsgate, TARIFA:
la distribuïdora
enfrontada a Madame Duret –el
Estats Units que domina aquest adolescent. El film de Cortés se- més que possible paper d’Uma
272 CM²
- 24%
SECCIÓN:
CULTURA
gueix l’arribada d’una estudiant
en Thurman
projecte, enÁREA:
el qual també
particial film–, la directora de
pa, com a productora, Stephanie un internat on la directora exerce- Blackwood, l’escola tenebrosa.
Meyer, l’autora de la sèrie Crepus- ix el seu poder (i els seus poders). Madame Duret es creu cridada a
cle. El nivell de secretisme és alt, Fickle Fish, la productora de Me- alliberar els grans mestres del pas-

nista de L’òrfena (2009), de ColletSerra, forma part del projecte, i el
guió el firmen Michael Goldbach i
Chris Sparling, que ja van firmar
Buried. De moment poc més se’n
pot saber, i potser poc més en podremdirapartird’araperquè“potser ens faran posar-vos al blacklist”, escriu un compungit Guerra.
Ànims, Adrián, que ni Lionsgate ni
tan sols Donald Trump no seran
tan terribles, al final.

CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Teatre sense escena
Alba eterna
Autor: Albert Guinovart
Intèrprets: Orquestra Camera

Musicae; Tomàs Grau, director.
Lloc i data: Palau de la Música
(7/XI)
JORGE DE PERSIA

Dins del cicle de l’Orquestra Ca-

mera Musicae, i dirigida per Tomàs Grau, Alba eterna ha sonat
en versió concert, deixant veure
una orquestra petita –com exigeix la partitura– de bon so i
compromesa amb l’obra, un
quartet de cantants d’entitat i
amb el mateix Albert Guinovart
al piano. I el que va quedar a la
llum va ser l’estructura musical,
teatre escapçat, construïda sobre un text que de vegades es

percebia en la dicció dels cantants, però que calia imaginar en
funció de l’argument, perquè no
era visible. La falta d’escena contribueix a subratllar una de les
característiques del text i de la
trama; reflexiva a la primera
part –que així queda molt extensa– i que pren acció dramàtica a
la segona.
I la música segueix literalment aquesta seqüència amb
bon ofici, subratllant la importància de la melodia, mostrant
músiques d’ambient que rememoren obres centreeuropees

dels trenta. El tractament de les
veus segueix la lletra, amb diàlegs, i sense gaire volada, sumat
a una presència orquestral que,
com que són tots al mateix escenari, i sense mobilitat, dificulta la lectura de l’acció, només
manifestada en el cant, ben fet
d’altra banda, però de vegades
necessitat de menys volum orquestral.
A la segona part tot canvia,
s’introdueixen recursos dramàtics que l’orquestra subratlla en
diàleg amb les veus, amb rítmica
i color. Potser entre les escenes

més interessants hi ha la del duo
–entre el pare rellotger i la directora del teatre– en què comença l’acció. Segueixen escenes en què la rítmica del rellotge
contrasta amb un vals emotiu, i
una ària de baríton molt bonica,
singular, ben subratllada per
instruments, particularment la
melodia a la trompa. Finalment
s’exploren recursos, el quartet
vocal canta en conjunt, comença
a parlar el contrapunt, tot i que
alguna relliscada rakhmaninoica
ens far baixar a la terra del musical.

Col·labora

rec0.com
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i apreciada a Cuba —la gent pràc-
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tament
de Cultura
ha llançat un
20657
plaO.J.D.:
d’impuls
de la dansa i on aviat
es dilucidarà
(per concurs) el noE.G.M.: 101000
menament del nou director del
SECCIÓN: ENTREVISTA
Mercat de les Flors. Rovira, que té

no és crear públic, sinó
ses que li agradin. Si es f
tacles per al públic, hi h
I què li agrada al pú
ria Rovira ho té clar. “Q
varietat. En bona mesur
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Recomanem...

COMPRAR I BEU
‘BCN a les alture

Bach, segons Jaroussky
per A. R.

per Josep Catà

Philippe Jaroussky és, avui, un dels
grans contratenors del món. Multipremiat. I per si hi hagués dubtes,
es pot escoltar el disc que ha tret
tot just fa un mes: Cantates sacres
de Bach i Telemann... Dilluns vinent
(20.30 hores) se’l podrà sentir al
Palau de la Música Catalana amb la
delicada Cantata 82 i peces del
Bach més íntim i desconegut, acompanyat de la no menys excelsa Orquestra Barroca de Friburg.

Torna el mercat BCN a
als jardins de la Torre
guard, un edifici que Gau
truir entre 1900 i 1909 a
muntanya del Tibidabo,
na. L’esdeveniment com
da, joies i complements
tronomia i música, tot a
tes de la ciutat al fons.
El mercat es podrà
pròxims dies 11, 12 i 13
bre, i és un dels tres que
Mónica Masana, cada un
edicions, una a la primav
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ESTATISLAMIC

La batalla per
Mossul entra en
la recta final
Les tropes iraquianes,
refor~ades per milicies
xfites i peixmerga, van
aconseguir la setmana
passada ~rencar la linia de
defensa de l’Estat Islamic
a Mossul. D’aquesta
manera, la batalla per
recuperar aquesta ciutat
-en marts de I’ISIS des
de l’estiu de 2015 entra
en la seua recta final. Tanmateix, l’enfrontament
sobre eI terreny promet
set dur. Diious, el Iider
gihadista Abu al Bagdadi
va animar els seus a no
cedir posicions. "Manten~r el terreny arab honor
6s rail voltes m~sf/~cil que
retirar-se amb vergonya",
els va dir.

EL OiGIT

SERANOTiCIA
i el cinqu~enel conjuntde
les categories
demotos,ja
quetamb~va guanyaren
les categoriesde125i 250
cilindres.

3.833
El Govern de Ximo Puig ha consignat
en els pressupostos per a l’any
vinent 3.833 milions d’euros per
pagar interessos i venciments del
deute. Aix6 representa el 21,6%
del pressupost, i alhora la tercera
partida m6s important dels comptes
confeccionats des de la Generalitat,
nom6sper darrere dels diners que
es destinaran a Ies conselleries de
Sanitat i Educaci6, que sumen un
total de 17.724 milions d’euros.
ELTEMPS
¯ 8 novembre2016
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¯ Final de Moto GP
a Xest
El circuit RicardoTormo
de
Xestacull d~ran~aquestcap
de setmana
I’01tima prova
del campionatde MotoGE
Ser~,entot cas,unacursade
tr~mit, ja queel catal~Marc
M~irquez
es va proclamar
campi6del mbnde la prova
reinaenel circuit japon~s
de
Motegia mitjanoctubrepassat. Aquest
ser~el tercertitol
demotoGPper al deCervera

¯ Rescat estatal
a I’AVE FigueresPerpiny.~
Espanya
sumaun noufracas
enmat~riadegesti6deles
infraestructures.Aquest
prbxim~5 de novembre
els
governsd’Espanya
i Fran~a
es veuenobligatsa assumir
la gesti6deI’alta velocitat
entreFigueres
i Perpiny~,
que
fins ara explotava
TPFerro,
unacomgaayia
participadaa
partsigualsperACS
i Eiffage.

TPFerrohaestat declarada
enliquidaci6 a causadel
passiuquearrossega,un
deutequeha estat provocat
per dosfactors fonamentals:
enprimerIloc, les esbomba-

desprevisions
detrifle de
passatgers
i mercaderies
pe~
tdnel del PertOs;iensegon
Iloc, pels entrebancs
qua
Renfeha posata I’explotaci~
comerciald’aquesta
linia.
7
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Erdogan
contraels mitjans
Mitjans de comunicaci6
tancatspel Govern
turc
Diaris

<{Arrencar
le5
pinturesseria un
disbarat absolut,
un atemptat
culturab>

,Facebool(i Apple
tindran el control
que la I(GB mai
tin! ud sobreels
ciutadans"

Editorials
29
Emissores
der~dio

Yuval Noah Hara~,

23
Canals
detelevisi6

. L’AGI’--N
CIAANTIFRAU
5ERA LA GESTAPO VALENEIANA-

16
Revistes
15
Agencies
denotlcies

Periodistesdetinguts

ha de ser
<<Luter fou un reformadoren un ,,El PSOE
moment
diffdl i pos~la paraula un projecte autGnom
de Deuen marts respectede la dreta
dels homes>~ i de Podem.

IIIIIIIEIIIIIII
IMIIIIEIIIIIIII~IIIII

Papa Francesc,

Su~ana Diaz,

Font: @Statista ES

EFEM~:RIDES

¯ Menorca
brit.~nica
9 DENOVEMBRE
DE1712
Enplenaguerrade Successi6
entreelsaustriacistes
i els filipistes perla coronaespanyola,
les tropesbritaniques,que
ajudaven
el primerb~ndol,
oficialitzaren
el controldel’illa
balearde Menorca,
quehavien
ocupat
defet el 1708.AI’anysegiJent,
a tray, s del tractatd’Utrecht,
el
dominibrit,~nic qued~consagrat
internacionalment.
Durantgaireb~un
segleI’illa risqueun grandesenvolupament
queacab~,abruptament
el
1802,quancaigu~sota sobiraniade I’absolutisme
espanyol.

¯ L’embargament a la dictadura

cubana

L’Assemblea
Generalde I’ONU
vot~per majoriaencontrade
I’embargament
decretatpels
EstatsUnits desde1960contra
la dictaduracomunista
deCuba.
Noerala primeravegada
ni fou
1’61tima.GairebE
cadaanyel
Govern
totalitari cub~haimpulsat
unaresoluci6
perI’estiI.Tot i aixi, I’embargament
haseguitvigententota la sevaintensitat, i fins i tot ampliat
perI’administraci6deBill Clinton.El 2014,per&el Govern
estatunidenc
de BarackObama
comen~
a alleugerir-lo.

i
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Diego Gdmez

El cervell corrupte
Raimonplega

Els Millet, Fabra, Mmaari companyia
tenen una cosa en comfi: disposen
d’un cervell capac, d’acceptar la mentida continuada. Ain6 6s el que pot
desprendre’s d’un esmdi de la Universit 5, College de Londresque ha arribat
a la conclusi6 que quan les mentides
esdevenenhabituals, l’amSgdala, la regi6 del cervell que mesura les respostes emocionals, s’hi adapta i normalitza la irregularitat.

El cantautor
xativi, s/mbol
d’untemps,d’unpais que
vacr6ixeral sodeles seues
can(~ons,
apaga
la seuaveu.
I hofar~als 76anys,despr6s
d’oferir unadotzena
de concertsal Palau
dela ML~sica
Catalana
durantels (~uatre
capsde setmana
del ruesde
maigdel’any vinent.
El cantautor
haexplicaten
rodade premsaaquestadecisiO, motivada
perla seua
intend6de voler marxar"deixantunbonrecord".El seu
bonestat desalut li permetr~
acomiadar-se
tal corn~s, delectant el seunombr6s
p~blic arabels himnes
quevan
esdevenirverdaderes
senyes

Alian~a valenciano-balear
per la Mediterr/~nia
El Govern valencih vol que la Mediterrhnia siga declarada zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs.
D’aquesta manera, la Generalitat se
sumaa la petici6 del Governbalear i
de l’enfitat o%~caAlianqa MarBlava,
que promouen aquesta iniciat~va per
evitar sondeios i perforacions en el
subs6[ mar/.

7O%
El cultiu ecol6gic a Catalunya s’ha
incrementat d’un 70%en els darrers
cinc anys. Durant aquest perfode
s’ha passat de 83.500 a 142.000 hecthrees. L’augmentesth molt per sobre
de la mitjana espanyola, que ha estat
de122%.Nom6s.~ndalusia i Castellala Manxasuperen el Principat.
ELTEMPS
¯ 8 novembre2016
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d’identitat pera aquellsque
vanlluitar contrae~franquisme.Sempre,
ambla reivindicaciOnacionalcorn a element
indispensable.
AmbRaimon,
se’n va un dels
principalsmpresentams
de la
Nova
Can~:6i tot unsimbolde
la m6sica
encatal~,estimat
pelsseusi marginat
pelspolitics quenovanvoler recon~ixerla seua
traject6ria.El seu
compromis
arabel pais mai
nova generar
indifer~ncia,
Ara, ambunaextensacarrera
al darrere,hadecidit marxar
per"llegir i serunespectador m~s’delseuvoltant. Les
seuesllarguesdbcades
enactiu b~mereixen
undescans.
Raimon
deixar~d’actuar,
per6les seuescan~ons
sempre formaran
part dels simbolsdelseupais.

--I~s un amantde la bicicleta, esport que practica
ambla Penya Amunt.Empot suggerir una ruta ciclista per ac/prop?
--El nord de Castell6 t6 un encant especial. Aquest
estiu hi yam es[ar arab els amics a la Tinen~ade
Benifassh: la Pobla de Benifassh, Fredes, Mmella...
Quan terra m6stemps m’agradava fer rutes rods llargues per l’estranger: el Tourmaletl’he pujat tres volres i
arab Vicent Marzhpare yamfer rutes pels Alps italians.
--I si s’ha de moureper m6s prop d’Alzira?
--A la Ribera i a la Costera hi ha rutes ben boniques.
I tamb6al voltant de Pego, la Vall de Gallinera i la Vail
de Laguar.
--I, despr6s, en quirt restaurant d’Alzira podria
recuperar forces?
--Una bona recomanaci6, per a una ocasi6 especial,
6s el restaurant Cam/Veil, on fan una excel.lent cuina
mediterrhnia.
--Parlem d’inquietuds culturals. Quin Ilibre t6 a la
~
tauleta de nit.
--El m6s recent que he llegit s6n les obres aspirants
al premi literari Ciutat d’Alzira. Sobretot s6c lector de
lectura infantil i juverdl, un hmbit en el qual a hores
d’ara hi ha una excel.lent fomadad’autors. D’emreels
Ilibres que darrerament m~s m’han impressionat hi ha
Tota la terra ~s de vidre, de Joanjo Garcia. I al ~narge
d’aix6, voldria recomanar Un obrer de la paraula, de
Jordi Tormo
--M’han dit queli agrada el teatre.
--Sf, acf tenim una bona oferta teatral. L’tihima obra
que vaig veure va ser una de Lorca, Las Mtimas horas de
Mariana Pineda, interpretada per un grup amateur. Em
va semblar excel.lent.
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Els Pets fan oblidar Trump
al Palau de la Música
El grup de Constantí celebra els sis anys de l’ARA
Crònica

Humor
Els Pets
XAVIER CERVANTES
van convertir
BARCELONA
Trump en
luís Gavaldà té clar que un gag durant
una de les funcions de la bona part
música és enlairar, si no del concert

L

l’esperit, almenys l’ànim.
“Feia falta un concert
com aquest, que feu cara d’estar en
estat de xoc per la notícia del dia”,
va dir el cantant d’Els Pets al principi de l’actuació d’ahir al Palau de
la Música, que servia per tancar la
celebració del sisè aniversari de
l’ARA. Gavaldà va fer veure que la
notícia trista era que Cristiano Ronaldo potser guanyaria la Pilota
d’Or, cosa que val a dir que no fa
perdre la son als que no són (no
som) culers. Però de seguida va pronunciar el nom que planava pel Palau: Donald Trump.
El guanyador de les eleccions
presidencials nord-americanes, el
nom del qual va ser rebut pel públic
amb una bona xiulada, es va convertir en una mena de gag tragicòmic
durant bona part d’un concert en
què Els Pets es van presentar amb
format de septet: Gavaldà, Falin Cáceres, Joan Reig, el teclista Joan
Pau Chaves, el guitarrista Jordi Bastida i una eficient secció de vents
que ja es va fer notar impulsant el
primer tema de la nit, Estúpidament
feliç. Després d’Agost, Gavaldà va
jugar amb l’home dels cabells taronges per presentar algunes cançons:
“Tinc un missatge important per a
dies de pressió democràtica: No n’hi
ha prou amb estimar-se molt”,
“Quan guanya Donald Trump,
l’únic que pots dir és que La vida és
bonica (però complicada)”.
Així, amb sentit de l’humor per
fer passar la pena i ganes de divertir-se i de divertir, Els Pets van anar

Dedicatòria
Lluís Gavaldà
va fer “un
agraïment
personal”
al Carles
Capdevila

desplegant un xou a estones més
elèctric i en altres moments amb
delicadesa acústica, d’acord amb el
que havia anunciat Gavaldà; és a
dir, buscant un equilibri entre la
part més expansiva del grup i la més
reposada. El públic va acceptar la
proposta emocional de seguida, i
amb Blue tack ja va començar a actuar com a cor, la qual cosa va repetir amb més força a Vespre, una
peça en què el protagonisme se’l
van repartir Gavaldà i Chaves, novament fonamental a Com anar al
cel i tornar. Aquesta cançó, segurament una de les més emocionants
i rodones del grup de Constantí, va
fixar un dels moments més intensos de la nit, i aquesta temperatura emocional va seguir quan Gavaldà va fer “un agraïment personal” al
Carles Capdevila, el director fundador de l’ARA. “Carles, gràcies per
ensenyar-me el que val la pena de
veritat”, va dir Gavaldà.
Electricitat i alegria

La part final del concert va tenir
més electricitat i soroll, també per
part d’un públic que va reclamar
amb insistència i crits d’independència que el grup tornés a sortir a
l’escenari. Per obrir el bis van triar
L’àrea petita, amb una contundència elèctrica que guanya matisos
amb les aportacions de Bastida, un
guitarrista que sintonitza perfectament amb l’estètica pop que defensa Gavaldà. Amb la mateixa empenta i el públic dret, van atacar Pau. El
Palau ja estava prou engrescat, i encara més quan van tocar Jo vull ser
rei, amb proclama antimonàrquica
i més crits d’independència. Com
que hi havia ganes de més, i ja quedava clar que Trump no seria capaç
d’aixafar aquesta guitarra, Els Pets
van regalar S’ha acabat i Bon dia per
poder acabar la nit del 9-N del 2016
amb un somriure.e

El Palau de la Música es va omplir ahir amb el concert d’Els Pets, que va servir per tancar
els actes de celebració del sisè aniversari de l’ARA. FERRAN FORNÉ
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Els guanyadors dels premis que lliurava l’ARA celebrant en família haver rebut el guardó
que acredita la seva contribució social. FERRAN FORNÉ

La prova que parlem massa
de la salut del periodisme
Autoritats i subscriptors celebren la Nit de l’ARA
Crònica

Diversos
Tants caps,
ÀLEX GUTIÉRREZ
tants barrets,
CAP DE MÈDIA
tants
subscriptors i
déu, nena!”, crida maneres de
entusiasta un nen llegir el diari

“A

–amb prou feines
dos anys– a la
Carmela, el bust
de quasi quatre metres de ferro fos,
obra de Jaume Plensa, que s’ha convertit en el nou reclam estètic del
Palau de la Música. Escultura estranya, la d’aquesta noia que sembla
que ens miri tot i tenir els ulls aclucats amb serenor. La peça té unes
proporcions al·lucinantment allargades i juga amb les perspectives
enganyoses: cal buscar l’angle adequat per captar-la del tot. És ben bé
com un diari, que no deixa de ser un
punt de vista concret i particular
per mirar de comprendre el món.
Aquest vespre, el Palau –i la guardiana Carmela– acull els que defensem cada dia aquest angle específic
que és l’ARA i una representació
dels seus lectors, que el fan possible.
Abans de l’obertura de portes, alguns lectors es congreguen vora
l’escultura per comentar la jugada.
Aquesta nit hi ha polítics, persones dels mitjans, de l’empresa... però també lectors mal anomenats
anònims que han volgut sentir-se a
prop dels que cada dia els acosten
l’actualitat digerida, sigui a l’hora
del croissant, sigui abans d’anar a
dormir, amb l’iPad recolzat a les cames, amb els llençols –ara ja edredó– entremig. Com l’Àlex i la Isabel,
subscriptors del primer dia. Ell és
més de llegir-lo en paper, fent el cafè. Ella el caça al vol, a estones, so-
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Suplement
Diumenge,
especial de
48 pàgines
amb històries
de tenacitat
i superació

vint en digital, tot i que, si pot, prefereix el paper. O la Josefina i el Jordi, també parella, que el comparteixen al matí. Furgo per veure si hi ha
disputes pel diari, però riuen per dir
que de cap manera. “I jo caic del llit
abans”, diu el Jordi, per justificar
que sigui ell qui primer ens fulleja.
A la sala també hi ha la Clara, 29
anys, i lectora diària en digital, però ocasional en paper: sobretot els
caps de setmana i quan en passa alguna de grossa. “I a la feina, he de
confessar. Quan estic bloquejada,
em va bé anar a la web i fer una repassada ràpida del que està passant
durant el dia”. Tots ells es trobaven,
com a petit regal, una edició avançada de l’especial Ara Diumenge que
els lectors trobaran diumenge: 48
pàgines amb històries de tenacitat
i una mirada al moment actual del
periodisme i la comunicació.
Un acte com el de la Nit de l’ARA
no és complet sense la presència institucional. A les primeres files s’hi
podia veure una representació de diverses procedències: des del primer
tinent d’alcalde barceloní, Gerardo
Pisarello, fins al comissari en cap
dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Presidia l’acte Carles
Puigdemont i també van assistir-hi
diferents consellers, com ara Neus
Munté, Raül Romeva o Meritxell
Borràs. Però era la presència del
conseller Toni Comín, responsable
de la cartera de Salut, la que feia témer que potser els mitjans hem parlat massa de l’estat de salut del periodisme, fins al punt que el conseller del ram hagi volgut copsar en
primera persona com –malgrat el
discurs negatiu que impera al sector– hi ha també vitalitat i ganes de
seguir explicant el món i el país que
vénen per molts anys més.e
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Les inversions de Ship2B i el suport
de Jubert Figueras, premis de l’ARA
S’emporten els guardons Ignasi Pujol i Tatiana Sisquella, respectivament
JOAN CALLARISSA

01

BARCELONA

El diari ARA va lliurar ahir al vespre
al Palau de la Música de Barcelona
el premi Ignasi Pujol al foment de
l’emprenedoria i el premi Tatiana
Sisquella a la contribució social. El
guardó que porta el nom d’Ignasi
Pujol se l’ha emportat enguany
Ship2B, una empresa dedicada a
promocionar l’emprenedoria social a través d’invertir en projectes
empresarials innovadors que tinguin un impacte social positiu. Per
exemple, en la seva cartera de startups, Ship2B ha inclòs enguany un
projecte de realitat virtual que vol
ajudar a curar fòbies i una apli per
combatre el bullying.
Tal com va explicar a l’ARA Clara Navarro, directora de l’àrea d’innovació, “Ship2B neix de la voluntat dels seus tres fundadors de millorar la societat”. “Pensem –va afegir– que podem fer-ho donant
suport a empreses que tinguin un
doble objectiu: social i econòmic.
Rendibles i amb un impacte social”.
Maite Fibla, de l’àrea d’acceleració,
va assenyalar que “en paral·lel”
també tenen “projectes d’acceleració impulsats per grans empreses
que estableixen aliances estratègiques amb les start-ups” que ells seleccionen a partir del seu doble criteri ètic i econòmic. De cara al futur, Navarro va anunciar que l’objectiu de Ship2B és ser presents “en
més sectors”, “invertir en més projectes” i “aprofundir en l’expansió
territorial per fer el salt internacional d’aquí dos anys”.
El premi Ignasi Pujol –que homenatja el company de la secció
d’Economia de l’ARA que va morir
el gener del 2014 als 32 anys– l’atorga un jurat presidit per Xavi Pujol,
germà de l’Ignasi, i que té com a secretari Salvador Garcia Ruiz, conseller delegat de l’ARA. Ells i els vocals
escullen una de les propostes que
els lectors fan arribar a l’ARA. Els
quatre vocals del jurat són Àlex
Font, cap d’Economia de l’ARA;
l’advocat Heribert Padrol; Josep
Sanfeliu, cofundador del fons de capital risc Ysios Capital, i Esther Vera, directora de l’ARA.
El premi Tatiana Sisquella, que
també compleix el tercer any
aquest 2016, se l’ha emportat la
Fundació Jubert Figueras. Aquesta
entitat sense ànim de lucre es dedica, entre altres propòsits, a proporcionar un espai digne a les persones
que tenen algun familiar ingressat
a l’hospital en una població que no
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01 i 02. L’empresa Ship2B, dedicada a promocionar l’emprenedoria social, ha guanyat el
premi Ignasi Pujol, i la Fundació Jubert Figueres, el Tatiana Sisquella. C. CALDERER / M. ROVIRA

Impacte
Ship2B
inverteix en
emprenedors
amb objectius
socials
Suport
La Fundació
Jubert ajuda
els familiars
dels malalts
desplaçats

és la seva, un lloc on puguin descansar. L’entitat es fixa principalment
en les famílies menys afavorides
econòmicament.
A més a més, la fundació també té
altres programes d’ajuda en aquest
àmbit. D’una banda, té un programa
de voluntaris per acompanyar i ajudar les persones en la situació descrita. De l’altra, té un programa amb
famílies que obren les portes de casa seva i ofereixen una habitació a
un malalt de fora de la ciutat i al seu
cuidador perquè s’hi puguin estar si
van al metge a fer-se un control o a
rebre una segona opinió.
En paraules de Paola Jubert,
metge de professió i directora de la
fundació, “Barcelona acull moltes
famílies que vénen de fora per tractar els malalts que no es poden trac-

tar als seus hospitals”. Una realitat
que fa que “les famílies es quedin
molt penjades” quan tenen algú ingressat. Com a exemple, Jubert va
explicar a l’ARA que recentment havien donat “allotjament a una família de Girona que feia tres dies que
dormia en un cotxe”. “Això és el que
volem evitar”, resumia.
El jurat que atorga aquest premi,
dedicat a la periodista i presentadora Tatiana Sisquella –articulista de
contraportada de l’ARA que ens va
deixar als 35 anys el febrer del
2014–, està presidit pel periodista
Joan Maria Pou, que va ser la seva
parella, i té com a secretària Esther
Vera. Els vocals són Albert Om, la
cap de societat de l’ARA, Elena Freixa, i el director fundador del diari,
Carles Capdevila.e
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«La música clàssica mai no ha
sigut tan rellevant com ara»
JAMES RHODES Pianista
DANNY CAMINAL

RAFAEL TAPOUNET
BARCELONA

El fenomenal èxit de vendes a Espanya d’Instrumental (Blackie Books),
el llibre en què James Rhodes relata la seva experiència com a víctima
d’abusos infantils i exalça el poder
curatiu de la música, ha propiciat
que el pianista anglès es converteixi
en un assidu dels escenaris barcelonins. Després del seu pas pel festival
Primera Persona i pel Sónar, Rhodes
actua avui a la sala Barts, en el marc
del Voll Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona. I dimecres
que ve surt a la venda el seu nou llibre, Toca el piano.

–Potser té alguna cosa a veure amb
el fet que el llibre parli obertament
d’un assumpte, els abusos sexuals
als nens, que en aquest país ha sigut
tradicionalment silenciat.
–És molt probable que sigui així. No
és fàcil abordar un tema com la pederàstia. I en un país de cultura catòlica com Espanya, on hi ha hagut
casos de pederàstia a l’Església i a les
escoles dels quals no s’ha començat
a parlar fins fa molt poc, és normal
que s’activi l’interès quan algú parla en veu alta de tot això. En la promoció del llibre m’he trobat amb reaccions aclaparadores, de persones
que han passat per experiències similars i que senten que, d’alguna
manera, el llibre els ha donat permís
per trencar el silenci. Això és una cosa molt gratificant. És meravellós
sentir que el que fas serveix per ajudar altra gent.

–¿Què fa un pianista clàssic en un
festival de jazz?
–Ja, ja... És emocionant, ¿no? Bé, la
veritat és que jo solc tocar en tot tipus de festivals, de rock fins i tot.
¡Vaig tocar al Sónar! Sempre he odiat la idea de la segregació musical. Si
et fixes en els músics de jazz, Nina Simone adorava Bach, Gershwin alternava amb Ravel, Oscar Peterson tenia formació clàssica... Per a mi és excitant tocar davant d’un públic que
potser no està acostumat a aquest tipus de música i que busca alguna cosa nova.
–És interessant que aquest «alguna
cosa nova» sigui música composta
fa 200 o 300 anys...
–Crec que hi ha una raó per la qual
música que va ser escrita fa dos segles encara es continua escoltant
avui. No sé si d’aquí 200 anys encara escoltarem Justin Bieber, però sí
que sé que la música de Beethoven
i Bach encara serà important. Avui,
aquesta música ens continua parlant i, de fet, no ha sigut mai tan rellevant com ara.
–¿Per què?
–Suposo que perquè ens proporciona la classe d’emocions que necessitem. I perquè no hi ha res tan universal com la música.
–Aquest és el seu tercer concert a
Barcelona en menys d’un any. ¿A
què es deu aquesta assiduïtat?
–¡Respon al fet que adoro aquesta
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–Uf, no ho sé. ¡És increïble! Considero que l’editorial ha fet una gran feina, amb la portada, amb la traducció… Però sí, els espanyols s’han
mostrat especialment receptius a
aquest llibre i han sigut molt afectuosos amb mi, la qual cosa em fa
molt feliç.

33 El pianista i escriptor anglès James Rhodes, ahir a Barcelona.

ciutat! ¡I al febrer actuaré al Palau
de la Música! Barcelona és fantàstica. ¿Has vist el temps que fa a Londres? ¿I el menjar? ¡És molt millor
ser aquí!

«No sé si Justin
Bieber d’aquí 200
anys s’escoltarà,
però sí que sé que
Beethoven encara
serà important»

–Per poder venir tan sovint necessita un públic que respongui.
–Bé, de moment sembla que la gent
em vol veure [les entrades per a la sala Barts es van esgotar ràpidament].
És meravellós. Tant de bo duri i pugui continuar venint.
–Aquesta acollida és en bona part
conseqüència de l’èxit que ha tingut a Espanya Instrumental, del qual
s’han venut més de 75.000 exemplars. ¿A què ho atribueix?

–A Toca el piano es proposa ensenyar al lector a tocar un preludi de
Bach en sis setmanes. ¿És una altra
manera d’ajudar la gent?
–Sí, per descomptat. Molta gent em
comenta: «Jo tocava el piano quan
era petit, però ho vaig deixar i ara
me’n penedeixo». Bé, el que jo intento dir-los amb el llibre és que no és
mai massa tard.
–A més a més de ser un manual
pràctic, és un llibre sobre el goig de
l’aprenentatge.
–Aquesta és la idea. Vivim en un món
en el qual existeix una app per a tot.
Tot s’ha de fer de manera instantània i buscant la satisfacció immediata. Hem deixat d’apreciar com és
de gratificant invertir temps en una
activitat creativa. És bo dedicar-se a
alguna cosa que requereix una certa concentració. I és meravellós si, a
més a més, n’acabes obtenint algun
resultat. H
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L’intèrpret i pedagog britànic James Rhodes, fotografiat ahir a Barcelona

“La música és l’antídot
per a una vida massa veloç”
James Rhodes, pianista, actua avui al Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E

l pianista britànic James
Rhodes s’ha convertit en el
lapse d’uns mesos en un petit ídol entre un segment de
l’aficionat musical espanyol. Per l’esplèndida acollida d’Instrumental. Memorias de música, medicina y
locura, un llibre descarnat i esperançador alhora, on narrava una infantesa
d’abusos sexuals i una vida adulta repuntada per les drogues, l’alcohol i els
psiquiàtrics. I el poder regenerador/salvador de la música. I també per la seva
condició de ser el gran renovador de la
música clàssica, acostant-la amb empatia i pedagogia a un públic no habitual,
com es va poder comprovar en l’últim
Sónar. Avui torna com un dels grans reclams del Festival de Jazz (sala Barts, 21
h) coincidint amb la publicació del seu
nou llibre, Toca el piano (Blackie Books),
una mena de guia pràctica per aprendre
a interpretar a Bach en sis setmanes només amb interès i dedicació.
Quan li va venir la idea d’escriure
aquest llibre?
Volia escriure alguna cosa per motivar i
explicaralagentquenoésgensdifíciltocar el piano. Moltes persones em solien
dir que havien fet classes de piano quan
eren petits i allà es van quedar. I jo sempre he pensat que no és mai tard per reprendre aquelles lliçons o per posar-se a
aprendre’n d’adult. Només necessites
una mica de temps i d’interès. És que de
vegades em desespera veure com avui
dia tot va tan ràpid, tot té una app. Per això considero que és realment fantàstic
poder invertir cada dia quaranta-cinc
minuts només per a un mateix, concentrat i focalitzat en alguna cosa per a tu.
Ho vaig escriure fa uns mesos.
Li consta si ja ha tingut èxit?
Per a algunes persones sí, gent que m’ha
enviat vídeos dels seus avenços. A més,
hihaunadadaimportantenelqueexplico,iésquenofafaltaunpianoperapren-
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dre a tocar. N’hi ha ben bé prou amb un
teclat elèctric, que en tens per no pas
més de trenta euros.
Al llibret explica el seu mètode per
aprendre a tocar en concret el Preludi
núm. 1 en do major de Bach. Per què?
És molt coneguda, és bonica, és bastant
senzilla i alhora molt profunda. És una
peça assequible des de diferents punts
de vista.
En el seu llibre anterior,Instrumental, parlava de la seva convulsa vida
però també del poder regenerador de
la música. Es pot veure aquest Toca el
piano com una mena de segon capítol?
Sí, totalment. La meva idea és portar a la
pràctica aquesta música que tant ajuda
moltíssima gent; a més, és una cosa que
pots fer sol, amb la teva dona, amb els
teus fills. I més coses, perquè també és
una forma de meditació, de mirar endins
d’un mateix i fer una cosa creativa. I, fiNOU LLIBRE

El músic acaba de publicar
‘Toca el piano’, una
senzilla guia per a tothom
USOS DE LA MÚSICA

“La música serveix per
fugir de la crua realitat,
com el Brexit o Trump”
nalment, també és una via d’escapada de
la crua realitat, de coses com el Brexit o
la victòria de Trump.
Sembla que vostè tem l’allau tecnològica que ens envolta i proposa un
mur. És possible?
Proposounantídot.Totéstanràpid,fem
una vida tan veloç que jo mateix, per
exemple, m’imposo una disciplina quotidiana, com per exemple escriure mil
paraules diàries.
Què està escrivint?
Ara mateix un nou llibre, una continua-

ció d’Instrumental, o les meves col·laboracions a The Guardian i altres mitjans.
La connexió amb l’aficionat espanyol ha estat notable: ha venut 75.000
exemplars d’Instrumental, va estar al
Sónar, demà (per avui) toca al Festival
de Jazz i al febrer tornarà al Palau de
la Música.
Ésextraordinària.Rebomilersd’e-mails
de gent d’aquí que t’expliquen que han
viscut coses semblants a les que escrivia
en aquell llibre. No sé gaire per què és,
però hi deu tenir a veure el fet que Espanya sigui un país molt catòlic i en altres
temps molt reprimit i on hi va haver
moltsabusos.Iquanhihaalgúqueencomença a parlar, com va ser el meu cas, als
altres que també ho han viscut els és més
fàcil parlar-ne.
El concert que oferirà a Barcelona
és en un festival de jazz; el xoca?
És fantàstic tocar en un festival de jazz
Bach, Beethoven, Rachmàninov. Suposo que m’hi han inclòs per buscar un públic nou, per demostrar que la música
clàssica no ha de fer por, que també pot
ser accessible. Que no en tots els concerts de clàssica has d’anar amb corbata
o conèixer tota aquella terminologia.
Que pots arribar, tancar els ulls i posarte a escoltar música. I prou.
Que tocarà aquí, per exemple?
Diverses peces de Bach, Beethoven i
Chopin, entre d’altres, amb una breu explicació abans de cadascuna, i un nexe
temàtic entre totes elles com el de la fantasia, la fugida. A això hi ajuda el fet que
totelconcertseràalesfosques,perquèla
gent pugui volar, imaginar.
De vostè en parlen també com a renovador de la música clàssica. Què significa això?
És senzill, que hi hagi més gent que escoltimúsicaclàssica.Vullquelagenttingui l’oportunitat d’escoltar i de poder
decidir que li encanta Chopin però que
troba insuportable Bach, per exemple.
SEGUIU LA INFORMACIÓ DEL VOLL-DAMM
FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA A
www.lavanguardia.com

l gat Mallarmé és el dar
dues dotzenes llargues d
sonatges que desfilen pe
de Víctor Mora Mozza
Gorgonzola. És un gat blanc i neg
s’escapa de casa a les nits i molesta
ïns. Per aquesta raó, Lluís Martí se
a Vilamar, on la seva ex, Edènia, l’a
aquests dies de Nadal a veure si s’a
ma a viure amb els altres gats i s
quedar per sempre. Mallarmé ve
nestreta del 127 mig oberta, salta, e
un Simca d’un conductor portuguè
pels camps en direcció a les cases b
dels immigrants, on hi comença a
alguns negres. Aleshores Lluís Ma
corda els matins al pis de l’Eixam
pis immens, quan llegia el diari, e
saltava a sobre el pit i se’l quedava
de fit a fit, amb els ulls clucs d’adm
Aquest record del gat perdut rel
tes les decepcions del llibre: les des
res amoroses (amb Edènia, l’amo
temps de la clandestinitat i amb
que després de tres anys de viur
se’n va als Estats Units) i el desenga
lític, descrit de manera directíssim
qui tenien autèntica vocació polític
vien incorporat de ple als diferen
tits i ara maldaven per tirar enda
carro d’una esquerra a la qual hav
impossible fer la famosa ruptura: u
querra, ostatge de la dreta amb ros
mà oficial i de la dreta dels poders f
el rostre monstruós de sempre”. M
rella i Gorgonzola i Olivetti, Mo
Chaffeauteaux et Maury, tots d
1980, són els grans testimonis de
nyifa, els esguerros o digues-li co
guis, de la transició. El pobre Ma
exposat als perills de la llibertat, e
Lluís Martí exposat a la realpoliti
consciència que ningú no se’l mira
ulls clucs d’admiració, malgrat el s

En Xavi i la Meritxell van
pizzeria: per a ella una pi
amb molta mozzarella, p
ell gorgonzola de postres

sat de militant clandestí una mica
del consell de guerra de 1957, de l’e
la presó, del pas per l’exili, de viur
dorra (i conèixer una colla de joves
tes, que se’n deia, entre els quals
Mozzarella i Gorgonzola, els prota
tes del conte que dóna nom al volu
tornar a Barcelona, d’assistir al p
d’abril a Portugal. Tot plegat, qu
poc heroic, vist com van acabar les
Mozzarella i Gorgonzola és una h
d’episodis encadenats, a la mane
Short cuts de Raymond Carver o
Master de Paul Thomas Anderso
de victòria en victòria, duu a la d
sense pal·liatius i al començamen
nova època. En Xavi i la Meritx
sempre a una pizzeria. Per a ella u
za amb molta mozzarella, per a e
gonzola de postres: per això els ma
Ella, amb molts porros a sobre, cr
botiga del pare. La ingressen al fr
tic a Barcelona. En Xavi surt d’A
d’estranquis, troba la noia, es fan
per metges i aconsegueixen fugir.
ego de Víctor Mora, un senyor mad
comparteix la Meritxell amb en
s’ho mira a distància: n’enveja la jo
i la passió que podrien guarir-lo de
lenconia. Un gran conte i un gran l
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L’AGENDA
M/G

M/G

Trolls

APTA

EUA. 2016. DIR.: MIKE MITCHELL, WALT DOHRN.

DE LA TORRE.

oviment 15-M
del Papa conn aquest concom més aviat
creuen que és
127 min.

22.15

Trumbo

Quatre dècades de jazz
BARCELONA Redacció

Compositor, fotògraf, musicòleg i
escriptor,encaraquemésconegut
per la seva faceta de pianista, Michael Nyman celebra els 40 anys
de la seva banda aquesta nit a Barcelona. Fundada el 1976, la Michael Nyman Band, famosa per la
creaciódepartituresperafilmsde
Peter Greenaway com El contrato
del dibujante o La tempestad, s’estrena aquest any al Voll-Damm
Festival Internacional de Jazz.
Nyman, pioner en la introducció
del minimalisme en la música, i
repassarà, en ordre cronològic, els
seus treballs amb la banda. Entre
el repertori destaquen obres per a
bandes sonores, música vocal i peces d’estrena incloses.

12 A

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

12 A

LEN.

a que el Conor
studiava i hagi
, on el clima és
isteriosa i cool
a ser l’estrella
106 min.
7A

DON-LEVITT.

elsdocuments
A, va obrir els
renunciant a la
àtria.134 min.

APTA

cotra, conegua, de l’au Roc i
monsons, que
ó i l’intercanvi,
64 min.
7A

.

testimoni del
fer amarar el
udson, salvant
ixò, mentre el
seva gesta i la
vestigació que
arrera.96 min.
22.10

22.15
22.15
22.45
22.30
22.45
22.00
22.15
22.10
22.00
22.40
22.30 12.00

16 A

DE LA TORRE.

la presó desVuit anys desn desconegut,
s del passat i
92 min.
22.45

Drama: Biopic del famós guionista Dalton Trumbo, autor de títols
com Vacances a Roma o Espàrtac, la carrera del qual va arribar a
la seva fi el 1940, després de ser inclòs en la llista negra, acusat de
comunista.
124 min.
n Cinemes Texas
15.50 18.00 20.10

Un monstre em ve a veure

12 A

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

Drama: Connor O’Malley ha desenvolupat un món de fantasia que
li permet escapar superar les seves pors. A través de la finestra
de la seva habitació, el protagonista pot albirar un arbre que s’ha
mantingut en peu des de fa milers d’anys. Uns minuts després
de la mitjanit, el Connor es desperta i es troba un monstre a la
finestra. Però no és el monstre que ell esperava.
108 min.
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00 22.10
Aribau Multicines
16.00
c Balmes Multicines
18.15 20.20 22.25
Bosque Multicines
15.50 18.05 20.20 22.35
Cinesa Diagonal
15.45 18.00 20.10 22.20
Cinesa Diagonal Mar 15.45 18.00 20.20 22.40
Cinesa Diagonal Mar 17.00 19.20 21.40
Cinesa Heron City 3D 15.45 18.00 20.20 22.40
Cinesa Heron City 3D 17.00 19.20 21.40
Cinesa La Maquinista 15.50 19.15 22.35
Cinesa La Maquinista 18.05 20.20
Comèdia
16.00 20.10
Glòries Multicines
15.45 17.55 20.10 22.20
Gran Sarrià Multicines 18.00 20.10 22.05
Palau Balaña Multicines 15.55 18.00 20.05 22.10
c Renoir Floridablanca
16.00 20.30
c Verdi Park HD
16.00 18.10 20.20 22.30
c Yelmo Cines Icaria
18.15 20.30 22.45

Verano en Brooklyn (Little Men)

APTA

THE MICHAEL
NYMAN BAND
PALAU DE LA MÚSICA
21 HORES

Nyman es manté entre
les icones musicals més
destacades d’aquesta època

Barcelona ciutat

càrrec de Gisela Figueras, de Bubulina Teatre.

Sabadell Grand Central, Nova York
Rambla. Presentació de la novel·la

Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (19.30 hores).

pòstuma de Manuel Foraster que
tanca la trilogia Foraster de fora.
Llibreria La Central. Mallorca, 237
(19.30 hores).

Hipólito G. Navarro. Almudena
Francés explica els contes d’Hipólito G. Navarro al seu autor.

Isolation Berlin. La banda de moda

Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19.30 hores).

a Berlín ofereix un concert gratuït
en el marc d’una gira per la Península ibèrica organitzada pel Goethe-Institut.
C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius.
Travessia de Sant Antoni, 6 (18 h).

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

Drama: Estiu a Brooklyn. Els pares del Jake acaben de mudar-se a
la casa del seu avi. Fa anys que la mare del Tony lloga la botiga de
sota. Els dos nois, de tretze anys, descobreixen que comparteixen
molts interessos: l’art, els videojocs, les noies. Molt aviat es converteixen en aliats, no només contra els nois del barri, sinó també contra la disputa pel lloguer que ha sorgit entre els seus pares.85 min.
c Balmes Multicines
22.10
Comèdia
18.25 22.10
c Yelmo Cines Icaria
22.00

Yo, Daniel Blake

12 A

Drama: Víctima de problemes cardíacs, Daniel Blake, un fuster
anglès de 59 anys, es veu obligat, per primera vegada a la vida,
a recórrer a prestacions socials per sobreviure. No obstant això,
tot i que el metge li ha prohibit treballar, l’administració l’obliga a
buscar una feina si no desitja rebre una sanció.
100 min.
c Balmes Multicines
18.05 20.10 22.15
c Boliche
16.00 18.15
Cinesa Heron City 3D 22.45
Comèdia
16.20 20.15 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.00 22.20
c Renoir Floridablanca
16.15 18.15 20.15 22.15
c Verdi HD
16.00 18.10 20.20 22.30 12.00
c Yelmo Cines Icaria
18.15 20.20 22.30
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Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort
Pienc, 4-5 (19.30 hores). Gratuït.

El documental del mes. Projecció

del documental La teoria sueca de
l’amor, d’Erik Gandini, Dinamarca,
Noruega, Suècia, 2016, 76’, VO en
anglès subtitulada en català.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (19 hores). Gratuïta.
Sin buda no podría ser cristiano.

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

Trumbo. En el cicle Ideologies
Impossibles, projecció d’aquesta
pel·lícula de Jay Roach (EUA,
2015).

Música clàssica. Concert a càrrec de
l’Obdara Trio. Concert gratuït, cal
recollir entrada.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Viladomat, 2-8 (20 hores).
Clàssics de butxaca. El Duo degli
Archi presenta la seva particular
interpretació de les grans obres de
la música clàssica.

Presentació d’aquest llibre de Paul
F. Knitter, amb Berta Meneses,
Albert Moliner i Thubten Wangchen.

Galeria Ignacio de Lassaletta. Rambla
Catalunya, 47 (20.30 h). 15 euros.

Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri.
Nena Casas, 47 (19 hores).

Tangos. El Quinteto Dequera!

interpreta Piazzolla.
Com nos tornem. Oratòria, decla-

mació i molt humor per a adults a

Sala Tinta Roja. Creu dels Molers, 17
(21 hores). 10 euros.

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

asa

18 A

Animació: El film descobreix un sorprenent i colorit món poblat
per personatges divertidíssims i inoblidables, i explica la història
dels excessivament optimistes trolls, amb una cançó constant als
llavis, i els còmicament pessimistes Bergens, que només són feliços amb un troll a l’estómac.
92 min.
Arenas de Barcelona 15.40 17.50
¶ Arenas de Barcelona
16.00
c Balmes Multicines
16.00
Bosque Multicines
16.00 18.00
Cinesa Diagonal
15.50 18.00
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.00 20.00
C Cinesa Diagonal Mar
15.45
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.00 20.00
C Cinesa Heron City 3D 15.50
Cinesa La Maquinista 16.00 18.00 20.00
Glòries Multicines
16.00 18.00
C Palau Balaña Multicines 15.55 17.45
c Yelmo Cines Icaria
18.20
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“La música no és un espai de televisió”
Rosario Flores, cantant, edita disc nou, ‘Gloria a ti’
MARINO
RODRÍGUEZ
Barcelona

Rosario Flores, en art Rosario, acaba de llançar disc nou, el primer en
tresanys,Gloriaati,ambunstemes
que presentarà el 17 de novembre
alPalaudelaMúsicadeBarcelonai
el 19 a l’Auditori de Girona.
Ha dit que amb aquest disc vol
que la gent la reconegui com és...
En aquests temps en què, pel que fa
a produccions musicals, ja està gairebé tot fet, he volgut fer un disc
més pur, amb picament de mans,
una guitarra i cantant. Surto amb
un vestit de farbalans de la meva
mare a la portada perquè volia que
la gent veiés d’on vinc i que aquesta
sóc jo... Tinc molts àngels al cel, i el
meu consol és que no deixin de donar-me la mà... Sóc molt espiritual,
i en el tema que dóna títol al disc
parlo d’aquesta llum blanca que
t’il·lumina, que et calma, que et dóna energia, que ens dóna bons consells i bons pensaments.
Hihauntemad’homenatgeala
seva mare, Ay mamasota, que
acaba amb el seu cèlebre “Si me
queréis, irse”.
Sí, ha, ha, ha. Això va ser una genialitat que se li va acudir a Tomasito,
que va col·laborar amb mi en
aquest tema. La cançó se’m va
ocórrer mentre era a Bogotà, quan
un fan va fer un tuit referit a mi que
deia “Ay, mamasota, esa mujer me
altera,carajo”.Aixòemvarecordar
la meva mare, perquè allà mamasota ho diuen a les dones fortes, guapes, amb caràcter...
Homenatja la seva mare, es posa el vestit de farbalans i utilitza
per primera vegada el compàs de
buleries.Estemdavantelseudisc
més flamenc?
Sí,esticmoltemocionadaimoltflamenqueta, tot i que jo sempre he
estat flamenca, esclar.
Aquest disc té alguna cosa
a veure amb el fet de tenir la
necessitat de tornar a les arrels

D

La cantant Rosario Flores en un cèntric hotel de Barcelona ahir; la filla petita de Lola Flores va fer 53 anys el dia 4

a mesura que et fas gran?
Sempre he apreciat molt les meves
arrels, perquè sense les meves arrels no seria ni jo. Venero la meva
família, sempre ho he dit. És la meva font, la meva inspiració per a la
vida i per a l’art. El meu germà Antonio va ser el que va crear amb mi
l’estil Rosario.
La seva discogràfica l’anomena la reina del gypsy pop...
No, jo faig gypsy funky. Per la meva
generació, he escoltat tota mena de

música, i tota m’agrada, però en especial sóc molt funkera.
Què significa ser gitano i flamenc el 2016?
Només puc parlar per mi. En el
meu cas, és tenir un esperit lliure. I
portar la música i el compàs a la
sang, cosa que et fa cantar i ballar
per amor a l’art, sense cap vanitat,
sense pretendre arribar a ser res...,
sinó simplement per omplir-te el
cor. Fora d’això, em sento igual que
qualsevol persona, esclar.

Sempre ha semblat que vostè
desborda vitalitat i optimisme...
Sí,tincmoltaenergia.Sócmoltnerviosa interiorment, i quan era petita m’agafaven atacs de nervis i tot. I
ara ho entenc: tenia un excés
d’energia, i no sabia què n’havia de
fer. És la que aboco a l’escenari. Sóc
carn d’escenari. Puc compondre i
componc les meves cançons, però
sóc una artista d’escenari; és a l’escenari on dono el meu cent per
cent. I d’optimista també ho sóc, sí.

Pedro J. Ramírez publica una
foto al costat d’una advocada
Una setmana després que saltés
la notícia de la separació de Pedro
J. Ramírez i d’Ágatha Ruiz de la
Prada després de 30 anys de relació i dos fills en comú, el periodista ha publicat al seu Twitter una
foto i un missatge que no han passat desapercebuts. A la imatge
se’l veu assegut al costat de l’advocada i activista pro Drets Humans Cruz Sánchez de Lara, i Pedro J. ha escrit “A l’ombra del
lleó”, en al·lusió al dibuix que es
veu de fons. La foto és del 26 d’octubre durant la taula rodona Mo-

dernització i reformes, organitzada per El Español, que dirigeix
Pedro J. Ramírez, per celebrar el
primer aniversari. Precisament
aquest mitjà digital ha afirmat
que la publicació del Twitter és
per sortir al pas “de les diferents
especulacions que han circulat
els últims dies sobre la seva vida
privada”. Per a qui vulgui saber
més sobre Cruz Sánchez de Lara,
el mateix Pedro J. ha afegit al seu
Twitter l’enllaç amb la pàgina
d’Amazon.com amb la biografia
de l’advocada. / Redacció

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Ho he de ser, perquè vaig néixer en
una casa molt feliç, amb música,
amb rialles, amb amor, i la vida ha
estat generosa amb mi, m’ha regalat moltes coses, m’ha permès fer
realitat el meu somni, que era ser
artista i dedicar-me a la música.
Al disc també recorda el seu
germà amb la fusió de les seves
veus en una cançó que va deixar
gravada. És un tema en què fa referència al seu problema amb les
drogues, un flagell que també va

Elena Anaya,
embarassada del
seu primer fill

TWITTER

Pedro J. Ramírez i l’advocada Cruz Sánchez de Lara

Elena Anaya està embarassada del
seu primer fill. La notícia la publica la revista ¡Hola!, que va sortir
ahir a la venda amb unes fotografies de l’actriu per Madrid que no
deixen lloc a dubtes. Amb 41 anys
fetsaljuliol,Anayaestàenelsegon
trimestre de l’embaràs i recentment ha tornat de Sud-amèrica,
on ha rodat La cordillera, amb Ricardo Darín. Fa un mes va ser fotografiada a la desfilada de Louis
Vuitton a París. Va portar roba folgada i se la va veure molt contenta.

Elena A
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afectar Manolo Tena, que firma
amb vostè la lletra de tres cançons. Creu que avui hi ha més
consciència sobre aquest tema al
món de la música i al del flamenc
en particular?
Esclar. Ara qui es fica en aquest tema sap a què s’exposa. Avui hi ha
moltainformació.Enlanostraèpoca les drogues van arrasar la nostra
generació.Estavenalnostreabast,i
no hi havia consciència del que
provocaven. Crec que me’n vaig
salvar perquè era uns quants anys
més jove, perquè vaig veure què els
passava als que eren una mica més
grans que jo...
Aquest cop no inclou cap versió de temes cèlebres, una cosa
ambquèhaobtingutgransèxits...
Algunes d’aquestes versions ja són
comtemesmeus.Semprelesincloc
als concerts perquè a la gent li ha

Charlize Theron
no se sent
discriminada
Charlize Theron creu
que, al marge d’alguns
casos aïllats, a Hollywood
no hi ha discriminació
cap a la dona ni per salari
ni per edat, segons ha
declarat a l’edició italiana
de Vanity Fair. “Ara que
tinc 41 anys treballo molt
més i gaudeixo més de la
meva professió que quan
en tenia 20”, va afirmar. I
va alertar que els veritables “drames” els viuen
els més desfavorits de la
societat.

L’EXPERIÈNCIA DE ‘LA VOZ’

“Amb els grans
patia molt; s’ho
prenen com si
els hi anés la vida”
EL DIRECTE, EL SEU F ORT

“Sóc carn
d’escenari; és allà
on dono el meu
cent per cent”

DAVID AIROB
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agradat molt com les he interpretat, i me les demanen.
La seva presència a La voz ha
reforçat la seva popularitat, sens
dubte. Però fins a quin punt els
concursos de talents contribueixen al món musical? No creu que
ja n’hi comença a haver massa?
Ho veig com una plataforma perquè la gent tingui una oportunitat...
Jo vaig començar amb La voz dels
adults, i la veritat és que patia molt.
Amb La voz kids va ser una altra
cosa. Els nanos són més purs, i ho
veuen més com un joc. Amb els
grans es pateix perquè s’ho prenen
com si els hi anés la vida. Els deia
que no s’ho prenguessin tan a pit,
que, encara que guanyis, possiblement no et canviarà la vida. Per mi
la música és una altra cosa, no és un
espai de televisió. Un artista és el
que et fa sentir, el que et dóna un
missatge, el que et xoca i et canvia
el punt de vista.

Cristina O

Brad Pitt torna
a l’escena
pública
Brad Pitt estava reclòs
des del 23 de setembre,
quan es va anunciar el seu
divorci d’Angelina Jolie.
Dimarts passat va anar a
la projecció privada de
Moonlight, un film que ha
produït sobre un noi
afroamericà i gai que viu a
Miami, i va rebre el suport de la seva amiga
Julia Roberts. Ahir a la nit
se l’esperava a l’estrena
d’Aliados, a Los Angeles,
la pel·lícula que va rodar
amb Marion Cotillard.

TWITTER

Julia Roberts i Brad Pitt

Michael J. Fox
diu que no està
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consulta del 9-N de 2014 y por la
imputación, que puede acabar en
inhabilitación, de la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, por
desobedecer una advertencia del
Constitucional y permitir la votación del texto que iniciaba la desconexión catalana de España.
Ante la "respuesta penal" por
parte del Estado a la consulta del
10delNoviembre,
2016del
9-N
2014 y a la declaración
Parlamento del 9 de noviembre de
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Carles Puigdemont, ayer, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento catalán.

PÁGINAS: 2

2015, "la mejor manera de mantenernos fieles al compromiso de la
TARIFA:
2321 €
gente y al encargo
del Parlamento,
se dice referéndum en 2017", afirÁREA: 369
CM² mó ayer Puigdemont.
El presidente catalán se mostró contundente
en una jornada señalada, el 9-N, ante el enfrentamiento del Gobierno

O.J.D.: 34315

En la casilla de salida
E

L día que cayó el muro de Berlín (y
ganó Trump) es una fecha fetiche
para el independentismo catalán.
Hace justo dos años, unos 2,3 millones de catalanes (el 35% del censo) acudieron a votar en un proceso participativo, un
sucedáneo de consulta sobre la independencia por parte del Gobierno catalán para intentar sortear al Constitucional. Fue el primer gran desafío del Ejecutivo catalán al Estado. “Fue un acto de afirmación nacional y
de obediencia al pueblo de Cataluña”, se defendió Artur Mas, pendiente del juicio por
desobediencia. “El 9-N marca un antes y un
después en la política catalana”, subrayó
ayer Jordi Turull, diputado de Junts pel Sí.
El secesionismo lanzó su segundo órdago
un año después, también el 9-N, cuando el
Parlamento catalán, recién estrenada la legislatura y sin que Carles Puigdemont hubiera sido aún investido, puso en marcha la
desconexión de España a través de una de-
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EFE

autonómico y la CUP como conseLa hoja de ruta del presidente de
cuencia de la detención de la alcal- la Generalitat prevé la convocatoE.G.M.:
171000
desa de Berga, de la CUP. Los anti- ria de un referéndum en la seguncapitalistas han vuelto a dudar del da quincena del próximo septiem41%
NACIONAL
compromiso de la antiguaSECCIÓN:
Con- bre, tenga
o no el visto bueno del
vergència con la ruptura con Espa- Gobierno central. En caso de que la
ña, por lo que Puigdemont reiteró opción independentista consiga
su apuesta por el referéndum.
más del 50% de los votos, la Cámara

El independentismo regresa a la casilla de salida del referéndum, dos años después del 9-N.
Celebra el 2º aniversario de la consulta y el primero del inicio de la desconexión de España

CRISTIAN REINO Barcelona

ticipadas y no habrá referéndum.

claración solemne que proclamó el inicio del
proceso para la creación del “Estado catalán
independiente en forma de república”. La resolución, que con posterioridad fue anulada
por el Constitucional, afirmó que la Cámara
catalana “no se supeditará a las decisiones
del Constitucional” e instó al Gobierno catalán a “cumplir exclusivamente las normas o
mandatos emanados de esta Cámara”.
Una declaración de ruptura, que la CUP
puso como condición para dar su apoyo al
Gobierno autonómico, eso sí, sin Artur Mas,
héroe del secesionismo el 9-N, y víctima política en la negociación con los anticapitalistas, que se jactaron de haber arrojado al expresidente a la “papelera de la historia”.
El independentismo celebró ayer las dos
efemérides por todo lo alto (con una fiesta/concierto en el Palau de la Música), entre
las dudas que el propio proceso genera entre
sus impulsores, los recelos entre Junts pel Sí
y la CUP, y también entre la incertidumbre
de no saber si están a las puertas de la Itaca
independiente o ante la montaña de Sísifo

porque el proceso se distingue por conseguir unos aparentes avances que acaban en
la casilla de salida, en buena medida porque
el independentismo no acaba de concretar lo
que anuncia a bombo y platillo.

El laberinto

El 9-N, y luego las elecciones del 27-S, calificadas de plebiscitarias, se presentaron como
las votaciones “definitivas”. Pero dos años
después, el secesionismo sigue reivindicando un referéndum, a pesar de que había dicho que esa fase de consulta a la ciudadanía
ya estaba superada y que el objetivo ahora
era la desconexión con el resto de España. La
consulta, en palabras de Carles Puigdemont,
sería una “pantalla de validación democrática”, y vuelve a estar, como en época de Mas,
en el frontispicio de la legislatura.
Tampoco es descartable que tras el “referéndum o referéndum” de 2017 el proceso
desemboque en un 27-S bis. “El independentismo está atrapado en un laberinto, da vueltas y siempre vuelve a empezar, solo avanza

catalana proclamará la República
catalana. Previamente, Junts pel Sí
y la CUP, que tienen la intención de
ir hasta el final, pase lo que pase y
caiga quien caiga, tienen previsto
aprobar las llamadas leyes de la
desconexión (hacienda, seguridad
social y transitoriedad jurídica).

en el aumento de la tensión”, afirma Carlos
Carrizosa, portavoz de C’s en el ‘Parlament’.
En cualquier caso, el panorama político
en la actualidad respecto al primer 9-N es
distinto porque ahora el independentismo
tiene mayoría absoluta en la Cámara catalana (por primera vez en su historia) y porque
por primera vez hay un Gobierno catalán de
explícito color secesionista. El independentismo logró en el 27-S su mejor resultado
electoral hasta la fecha, el 47,8% de votos. Un
registro que le permite tener mayoría absoluta en escaños, pero que no proclamar la independencia de manera unilateral. Su meta
es superar, al menos, el 50% de los votos.
Con ese apoyo, cree el soberanismo, dejarán en ridículo la estrategia de “judicialización de la política” del Gobierno central.
Mas, sus exconsejeras Joana Ortega e Irene
Rigau, y su exportavoz Francesc Homs están cerca de ser juzgados por su actuación
en el 9-N de hace dos años. Se les acusa de
haber desobedecido al Tribunal Constitucional. Además, Carme Forcadell, presidenta de la Cámara catalana, podría ser también inhabilitada por desobedecer asimismo a la corte hace un año al permitir la
votación del texto que ponía en marcha la secesión y que emanaba de la resolución del 9N que anuló el Constitucional. Forcadell estaba advertida y siguió adelante.
La respuesta que el independentismo dé
a las previsibles inhabilitaciones marcará el
desenlace del proceso.

8 Noviembre, 2016
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ELS COMPLEMENTS
DEL SOL I PLATJA
precedent
m~sevidentdela crisi econOmica.
Aquelldes-

El boom
gastronomic.La gastronomia
~s ue dels princi-

envolupament
deriv~ en una bombollaimmobiliEria que pals trets de I’EURAM.
Diversoscuinerstomels germans
donaunsresultats coneguts
per tothom.Enaquestsentit,
Roca,FerranAdri~,C~uique
Dacosta
o Tomeu
Ealdentetj,han
cal deixarenrereunmodelestrictament
vinculat al negoci let d’aquestatractiu un referent d’avantguarda
i tot un
immobiliarii a la massificaciO.
Aquesta
necessitat
enscon- reclamper al noupeffil deturistes, quebusquen
ofettes
dueixa buscaralternativesquemillorenla nostraoferta i
gastronOmiques
tan innovadores
corn es puga,combinades
que,a m~s,garanteixen
la sostenibilitatd’unterritori fortamentafectat. El nostrepassatrecent~s I’exempledel
quenoes pot tornara repetir.
PeraixO,posarel focusenla singularitatdela nostraoferta ~s el camiquehemde seguirper a millorar el nostre
atractiu. Francesc
Colomer,
del’Ag~nciaValenciana
de Turisme,hoassegura
afirmantque"la singularitat,el let diferencial, ~s competitiuenunmonglobal i cal impulsar-lo
en contral]osiciOa l’estandarditzacio,complementant
el
nostrelitoral amb
el nostreinterior’?s Tot seguitmostrem
els nostresfrets diferencialsquees complementen
ambel
sol i platja, la nostraprincipalfont d’ingressos.

ambla tradici&El nostreterritori ofereixunagranvarietat delocals d’hostaleria.Entreaquests,podem
friar entre
moltsdels millors restaurants
del mon.Ensreferimals catalogatsambestrelles Michelin,si b~ Oscert queaquesta
distinciO~sassequible
pera unapetita elit deconsumidors
qaepodenassumiraquestaoferta. Per6l’~xit d’aquests
locals incentivaunaoferta basada
enl’augment
de la qualitat gastronomica
i al seuvoltant brotenrestaurantsque
ofereixenplats degranvalor a un preumitj~ normalment
inferior als trenta eurosper persona.
L’entorndel’establimenthostalertamb~
Osclau a l’hora deresultar atractiu
peralsclients.

Estrelles Michelin i establimentsambqualificaci6
Bib Gourmand
per mili6 d’habitants (2016)
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Ofertesternatiques.Moltsexpertsdefineixenel turisme

"~s unproducteques’ha decuidari sobretotnodeixarque

actual cornunaexperi~ncia
d’estimulsper als sentits dels
visitants. Pera potenciaraquests
estimulshi haparestematicscornel dePort Aventura,a Salou~o el benidormer
TerraMitica. El primerd’aquests
pares~sel principal
sudd’Eoropa
i el sis~ m~s
visitat del continent,enun~mbit
en el qualhi haun dar predomininord-america
i japon~s.
D’altra banda,TerraMiticanoha assolit les expectatives
quees va proposari ara tracta de remuntar
sotala gesti6
del GripAqualandia,
queesperacapgirarunasituacionegativa mitjan~antunas~rie d’adaptacions
queasseguren
el dinamisme
del parci puguen
fer-ne unelementdistintiu
i atractiu per a un p~blicmajorit~riament
estranger,acos-

es perverteixicorna conseqiJi,
nciademalespraxis."Aquest
caire musicaltamb~el podem
trobar endiferents versions
a ciutatscornBenidorm,
quecelebradesdefa antis unfestival degrandimensi~
corn~sel LowCostFestival.

tumata unsparestera~tics darament
consolidatsals seus
pa’isosdeproceO~ncia.
Unaltre aspecte
quecal superarson
les seuesinfraestructuresdetransport,limitadesa unentorn immediatament
proper, el de Benidorm.Uexemple
en
el quales pot basarTerraMitica per a garantir la seoa
millora ~s, precisament,
PortAventura.
L’ofertatem~tica
noes limita als pares.Alguns
hotelss’han
adaptata unsentornsi a unesactivitats quehanresultat
de primeramagnitud
turistica. Unexemple
sonels hotels
queenvoltenels parestematicso els camps
de golf. D’altres sonels ques’hanadaptatalesactivitats musicals,un
dels atractius m~spotentsd’Eivissa. Aquesta
illa t~ una
grantradiciOenaquest
sentit, quecamina
desdeles discotequesfins als hotelsmusicalscornel HardRocko l’Ushua’~a,querematen
l’experi~nciaarabtot unpaisatgemaritim
deforts. VicentTorres,directordeTurisme
del Consell
d’Eivissa,explicael quesignificala mosica
per a aquesta
ilia,
que"haestat desdesempre
bressold’artistes, ja quecorna
marcincomparable
~sfonsd’inspiraciOinesgotable,i entre
aquests
artistes hi haels mosics.La mOsica
electronica~s
la m~sconeguda,
perOnol’o~ica, quet~ a Eivissaseud’inspiracio,creacioi difusioperpartd’artistesquedespr~s
hart
fet unsalt a escalamundial
gr~ciesa la plataforma
quesuposal’illa. A m~s
a m~s,l’activitat musical
entots els seus
vessants
s’ha convertitenunimportantreclamper a milers
deturistesal llarcj dela temporada".
Toti aixi, alertaque
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Festa,culturai tradici& Lesnostrestraditions sontot un
referentcultural arreudel mon.El PalsValenci~
compta
arab
dotzefestesd’inter~sturistic international,
noudeles quals
celebrades
al seulitoral. Alhora,tot I’EUI~AM
pot presumir
dedisset patrimonisdela huma~itat.Hem
de tenir present
queles principalsdestinations
turistiquesd’lt~lia sonVen~cia,Verona,
Pisa,Flor~ncia,Bolonga,
Parma
i Roma.
Totes
tenenla culturatoma tret diferenciali el nostreespaiofereix unatractiu quesuma
aquesta
particu]aritat ambla del
turismedecosta.Unaltre tret positiu~squeaquesta
oferta
cultural tamb~
~sdiversa:I’EUffAM
ofereixdesd’alli~ m~s
patrimonialfins a allOm~savantguardistic.
LatematitzaciO
del nostrepatrimoni~s unaaltra deles possibilitats del
nostreespai,tal cornindicaJosep
Francesc
Vails, del’Escola
Superiord’AdministraciO
i DirecciO
d’Empreses.
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PATRI~4ONIS
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~
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~ Falles de ValEncia
LIotja dela Seda
deValEncia;
Tribunal de les Aig~es~;
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’i ~Eivissa,Biodiversitati [ultura
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ns de la Vila J oiosa

SetmanaSanta de Crevillent ~<~Fogueresde Sant Joan d’Alacant
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Activitats eSl~ortives.L’espo~
normalment
practicata I’ai-

unasensacidde pau i natura quepot anar relacionada

re Iliure i relacionat
arabla natura,ks unaltre delsnostres arabla practicade los curesd’estr~siambaltres opcions
valorsafegits.Modalitats
cornel cicioturisme,
el senderisme, destinades
a millorar l’estat fisic i psicologicdels visielsesports
nautics,el golf, cotter,el triatlo o el submarinis- tants. Els balnearisi els centresSPAsonels m~scaractemeen sdnalgunsexemples.
La promocid
d’aquestesactiristics d’aquesta
modalitat.Undels m~sdestacatsks SHA
vitats exigeixunacuraseriosade I’entorn mediambientaLWellness,
a l’Alf~s del Pi, al costatdeBenidorm.
ToniMagor,
Adequar
rutes implicapetites inversionsquegaranteixen del’Associacid
Empresarial
Hoteleradel]enidormi la Costa
salts qualitatiusenI’oferta complementaria,
tal tomassegu- Blanca,destacaaquestespaiquandiu que"ks unaclinica
ra Santiago
Florit, del EonsellInsulardeMenorca.
Lamoda ambunvalor afegit espectacular.
Arabunmenjartotalment
deI’esportes comen~;a
a consolidardeformamassiva
i obri
la possibilitatdevalorarel territori, ja queen
moltscasos
es
practicaa I’aire Iliure. Laseuadiversificacid
obri untauntde
portesa los nostrespossibilitatsd’oferta.
Sostenibilitat. Undels gransproblemes
quoha goneratel
turismedurantels Oltimsangshaestat I’impactesobreel
nostreentorn. ReduiraquestaconseqiiEncia
ks unagran
responsabilitat
per als nadiusi, alhora,ungranatractiuper
als turistes, quesempre
trobaranm~sagradable
unentnrn
sosteniblequeno pasun dedegradat.Lasostenibilitat ks
i ha deset unfactor mQs
del turismediferencial i ha de
contribuir a oferir unpaisatgequeks un dels principals
atractiusde I’EURAM,
alhoraquedefensa
la protecci6dels
’~
dretslocalsidels interessos
turistics. S’hacomprovat
que
la sostenibilitatcontribueixa desenvolupar
certafidelitat
enelsturistes?El trot diferencialdela sostenibilitatesta
garantitenterritoris com
el suddela badiadeI~oses,a I’AIt
’~ EIs objectiusd’aquestfactor estanbendefinits
Empord&
en el programa
mediambiental
deNacionsUnides:~’Ferun

sa, massatges
i altres elements
motdestacatsdel wellness.
Esunainiciativa cl’avantguarda
total enla qualmoltsno
creieni queestafuncionant
demeravella,
hasigut tufa una
sorpresa
per al sectorturistic. ~sd’unnivell alt, rep gent
de tot el mdn,fins i tot personatges
famosos
camIsabel
Presle~o VladimirPutin. ~s unamonade dinica o hotel
queserveixper a depurarel cosi estem
eocantats
detenir
aquestespaia Benidorm".
La CatalungaNord tamb~comptaambuna oferta important d’aquesta
alternativai altres indrets,cornl’illa deMenorca,bandesenvolupat
aquestaoferta relacinnadaarab
el sourespectepel mediambient.Tal comexplicaAzucena
Jim~nez,
gerentde l’AssociacidHotelerade Menorca,
"el
let de no haverdesenvolupat
un boomurbanistic parallel al d’altres territoris ensha perm,satreureunturisme
tranquil queveadescansar
i a gaudird’un entornsostenible". Aixd es desenvolupa
sota la marcaMenorca
Sl~w,
arabla quales promocionen
els allotjaments
ClUeofereixen
unaoferta de naturai salut. Villa tamb~
ofereix "Menorca Millennium",unesdeveniment
ques~rveixper a reu~ir

~s dptimdels recursosmediambientals
queconstitueixen
un e~ement
clau en el desenvolupamont
turistic, mante- trobadesd’empresaris
i emprenedors
quedesenvolupen
los
nint processos
ecolbgicsessencials
i ajudanta ~onservar
el
seuesideesdurantun capde setmana
queserveixd’oci i
patrimoninaturali la biodiversitat",alhoraquecal tamb~
"respectar
I’autenticitat socioculturaldelos comunitats"
i
"desenvolupar
accionseconomiques
quebeneficientots els
agentsdel territori i quegeneren
ocupaci6
sostinguda
al
~
Ilarg del temps".
Dinsd’aquestatractiudela sostenibilitattrobem
el turismede salutl~vellness,cadacopm~sconsolidata la costa

alhoradetreball, arabunamona
de barrejaentreturisme
decongressos,
naturai wellness.
Sobreel turismede congressos
podem
afegir que ks una
alternativaconsolidada
a ciutats tomBarcelona
i per explotarenaltres territoris. Perexemple,
Emili Obiol,professord’AnalisiGeogr~fica
i Territorialdela Universitatde
Val~ncia,explicaqae"caldria buscarunaeixidaper a tots

i tamb~
ambpres~ncia
als territoris rurals i de muntanga, els palausdecongressos
i auditorisquees vanconstruir
tractats m~sendavant.Aquesta
oferta facilita al turista
durantl’etapadel PPal PaisValencia.
Tenim
execs
d’ofertai
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~snecessari
trobar demandes
entempsdificils cornaquest.
Unasoluciopodriaser reconvertirels auditorisen palaus
de congressos
i tamb~
inversament,
i dedicaraquestsespals excedents
a un pOblicmenus
turistic, donarqos
transversalitati buscareixidesm~s
enlla del turisme".
I_’opciodel rerepais.MEsenll~ dela costaexisteixenterritoris queofereixenunapetita escapada
alternativa.Trobern,enaquestsentit, la serradeTrarnuntana,
a Mallorca;
o la comarca
del Priorat, propdela costatarragonina.
A la
CostaBlancatrobemun exempled’associacioprimerenca
d’unaoferta complementaria
d’interior al paqoetturistic
litoral en el casdel CastelldeGuadalest,
a la comarca
de
CaMarinaBaixa.Arab223habitantsi a 24 quilometres
de
la platja, aquestmunicipicompta
arabatractiusdestacats.
Segons
informaIsabelFerri, t~cnicadeturismedel Castell
de Guadalest,
I’anu 2015va rebre m~sde 18.000turistes,
unaxifra queha anat augmentant
eI5 darters anus,arab
una~nicai Ileugerabaixada
el 2014.El perfil del turista que
visita aquestpoble~s estranger,normalment
europeu,que
dorma Altea o Benidorm.Aquestestiu de 2016ha rebut
excursionsorganitzades
d’estrangersde diversesproced~ncies,
cornper exemple
israelians.El CastelldeGuadalest
ofereixrotessenderistes
i turismecultural, arabun total
devuit museus
quemostren
miniatures,castells i casesde
I’~pocamoderna,
vehicles,instruments
detortura deI’edat
mitjanaiun ~ltim museu
ambvint rail salers i pebrers,a
m~s
dels doscastells del poble.Totaunaalternativaa prop
dellitoral.
Laimportanciad’aqoestes
alternatives~stal ClUedesde
I’Ag~nciaCatalanade Turismeasseguren
que"un percentatgemoltelevatdelsclients estariendisposats
a pagarun
10-15%
i en algunscasosfins a un 30%m~sdel queestan
pagantper unaexperiEncia
realmentsingularales destinationsturistiques deCatalun~la.Tenim
honscompetidors,
si, i podenoferir unbonproducte
a honpreu,per6ara mateix la nostraoferta ~sdificilmentsuperable
per a Turquia,
°Croacia,
Gr~cia,Egipte,Tunis,Marroc,
etc,"?
L’EURAM,
doncs,esdev~un espaid’avantguarda
grEciesa
unaespecialitzaciO
queEsla basedel present
i del futur del
sectorturistic. Especialitzar
~s, al capi a la fi, diferenciar
el I)roducte.
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Cameron Carpenter liga con el Orfeó Català

Miércoles, 9 de noviembre del 2016 - 19:42 CET
Un año y medio después de su debut en el Palau de la Música y en España, el transgresor organista estadounidense
Cameron Carpenter, de 35 años, ha vuelto a sorprender al público de la sala modernista. El artista, que ha roto los
estereotipos de la interpretación de un instrumento asociado al misticismo musical religioso, se ha convertido en una
figura popular muy solicitada por los auditorios de todo el mundo. Es el primer virtuoso del utensilio aerofonico que ha
ganado un Grammy, además de actuar como solista de grandes formaciones, entre ellas la Filarmónica de Berlín.
La temporada pasada adaptó con éxito su repertorio al restaurado órgano tubular Walcker del Palau y en esta ha dado
un paso más al presentarse con su instrumento digital, el Internacional Touring Organ (ITO), diseñado por él mismo y
construido a su medida por Marshall & Ogletree. Con este compañero de viaje, Carpenter puede dar rienda suelta a la
libre recreación de las piezas clásicas o contemporáneas. La noche del martes actuó con el ITO para ofrecer un
programa en el que el mayor reto era el de ensamblarse con el Orfeó Català y Cor de Cambra para interpretar
conjuntamente los 'Chichester psalms' de Leonard Bernstein.
UN WAGNER POCO RECONOCIBLE
Antes de llegar a este momento culminante, Carpenter ofreció sus particulares arreglos de la obertura de 'Los maestros
cantores de Nuremberg' de Wagner. La música, de gran intensidad decibélica, no siempre sonó identificable con respecto
a la original del autor. Mucho más ajustados al estilo del instrumento fueron los tres fragmentos de las 'Pièces de
Fantasie' de Vierne, con una soberbia versión del 'Carillon de Westminter' de sonidos marcadamente londinenses.
Pero no hay duda de que la recreación de los salmos compuestos por Bernstein, que combinan el texto hebreo con la
tradición coral cristiana, fueron lo mejor de la noche, destacando el excelente nivel de las corales dirigidas por un
expresivo Simon Halsey. El ITO moduló su sonoridad y se acopló a la perfección con las voces. El niño Bernat Rosés,
del Cor Infantil, se mostró tan angelical como seguro en sus intervenciones dentro del buen rendimiento conjunto. Esther
Pinyol (arpa) y Ferran Armengol (percusión) respaldaron instrumentalmente el atractivo experimento.
Dos piezas de Bach, una de Chaikovski y una inspirada improvisación del artista completaron, antes de llegar a la
propina, la actuación de este Lang Lang del órgano que cuida su puesta en escena hasta el último detalle. Con su
desenfadado 'look' de estética punk, que incluye unos zapatos de tacón con brillos para realzar los momentos de su baile
sobre los pedales y el vuelo de sus dedos sobre las cinco hileras del teclado, Carpenter da espectáculo y populariza,
pese a las críticas de los ortodoxos, un instrumento hasta hace poco encerrado en las iglesias.
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Albert Guninovart: Alba Eterna (òpera). Estrenada al Teatre Fortuny de Reus l’any
2009. Llibret de Jordi Faura

Marta Mathéu – directora
Anna Alàs – mare
Marc Sala – pare
Josep-Ramon Olivé – fill
Bealia guerra – ballarina
Albert Guinovart – piano
Orquestra Camera Musicae
Tomàs Grau – director

ARGUMENT
Un matrimoni viu una vida relaxada i contemplativa. La seva tranquil·litat s’estronca
amb la tornada del seu únic fill, que estudiava música a l’estranger, enamorat d’una
ballarina, Alba, amb qui vol casar-se. Com a regal de noces, el fill proposa al pare
aturar el moment en què viu aprofitant que ara ell i l’Alba són joves i forts. Així que li
demana que construeixi un rellotge perfecte, capaç d’aturar el temps i fer del present
un moment perpetu. Tot es complica i la història acava tràgicament, ja que “el temps
no s’atura per ningú… excepte en un teatre”. l’Alba queda atrapada en el rellotge i
acaven morint la mare en mans de la directora, i la directora en mans de l’Alba.
ALBA ETERNA I EL PAS DEL TEMPS
El pas del temps és un tema que ha obsessionat l’home des dels inicis de la seva
existència. El llibret de Jordi Faura recull aquesta herència per presentar una òpera en
la qual el pas del temps es converteix en pretext per revisar els conceptes de bellesa i
vellesa. Dos temes que persegueixen la ment d’un Albert Guinovart que, en plena
maduresa creativa, ens decobreix un estil molt més eclèctic i agosarat que en treballs
anteriors.
Immergit en una etapa de gran simfonisme, el compositor mostra en Alba eterna una
música que vetlla per una vocalitat cantable i bonica que, malgrat no renunciar a la
melodia, incorpora harmonies trencadores i avantguardistes. L’ús de leitmotiv en
temes com el dels pares, el rellotge o el pas del temps, dóna pas a una estructura que,
en setze escenes i dos actes, mostra línies més infinites i constants canvis de ritme.
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Interessant i original partitura d’Albert Guinovart. Aquesta òpera està molt ben escrita
per les veus i pel grup de cambra aconseguint unes textures musicals molt
interessants amb una paleta rica en colors i contrastos. La música té un component
descriptiu molt marcat on es dibuixen perfectament les expressions del texte i on
s’entenen perfectament totes les escenes. Una música plena de dinàmiques diferents
amb cops d’efecte dramàtics molt efectius. Guinovart capta a la perfecció amb la seva
música l’atenció del plúblic amb un llenguatge expressiu i original en les seves
sonoritats i en la seva personal escriptura musical. El seu discurs musical està molt
ben plantejat on tot té un sentit amb intel·ligència i bona professionalitat.
La interpretació va ser molt efectiva per part del director Tomàs Grau que va dirigir un
grup de cambra amb components de la Orquestra Camera Musicae amb una direcció
clara, precisa, musical i expressiva on tots els detalls estaven treballats i ben
executats donant sentit dramàtic a l’acció. Els components de l’orquestra van tocar
amb gran professionalitat, precisió musical i entrega. En aquest conjunt instrumental
també tocava el piano el sempre impecable Albert Guinovart.
A la part vocal encarnant els personatges la soprano Marta Mathéu va cantar amb una
veu de bell timbre amb molt bona part actoral de la despiadada directora amb bona
tècnica i projecció vocal. Anna Alàs va mostrar un timbre noble amb molt bona
projecció en tot moment amb una veu plena d’harmonics i bon treball actoral. Marc
Sala va cantar amb una veu ben impostada de fraseig elegant, i Josep-Ramon Olivé va
mostrar un cant més dramàtic amb bona dicció i bona expressivitat. També vam
gaudir de la ballarina Bealia Guerra.
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Novedad discográfica

ENTRADAS RECIENTES
Guinovart: Alma eterna
Novedad discográfica
Quartet Casals amb Belcea
Concert de Halloween al Palau
L’OBC i els germans Mendelssohn
Fiat Lux de Joan Guinjoan
L’OBC i Gil Shaham
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Juan de la Rubia

Juan de la Rubia, orgue (orgue Walcker del Palau de la Música Catalana). Improvisació sobre

(1926) pel·lícula de F. W. Murnau.

El Palau de la Música Catalana va celebrar la segona edició del “Concert de Halloween” amb el prestigiós organista Juan de la Rubia. L’intèrpret va posar música
improvisada al

de F. W. Murnau, pel·lícula estrenada el 1926, que es va poder veure projectada en una pantalla disposada amb aquesta finalitat.

Tots Sants és el dia idoni per reflexionar sobre la vida i la mort. L’arribada de la tardor marca un nou cicle, celebrat des d’èpoques prehistòriques, en el qual moltes
cultures dediquen uns dies a recordar els absents. Des que Gregori IV, al segle IX, va determinar el dia 1 de novembre com a festivitat de Tots Sants, les diverses
tradicions de veneració dels difunts van haver d’adaptar-se al calendari cristià. A Catalunya, com a altres indrets de la Península, per Tots Sants se celebra la
Castanyada, un atavisme de societats tradicionals que també va tenir cabuda al Palau de la Música abans del concert, amb la col·laboració d’una gelateria de
renom internacional.
El mite alemany de Faust ha inspirat molts artistes, des de Christopher Marlowe a La Fura dels Baus. Al seu torn, el film de Murnau està inspirat en la novel·la
clàssica de J. W. von Goethe i se situa en un vague i imprecís Renaixement, tan boirós com la figura de l’alquimista alemany Georgius Faustus (segles XV-XVI)
que dóna nom a la llegenda. La pel·lícula endinsa l’espectador en un món oníric i opressiu que beu de l’estètica de Gustave Doré, els prerafaelites o C. D. Friedrich
i que en general incorpora una munió d’elements culturals que són motiu de joia per a l’espectador.
Improvisar sobre un film d’aquestes característiques és un gran repte que Juan de la Rubia va assumir fa més de cinc anys. Des d’aleshores ha posat música a la
pel·lícula amb orgues molt diferents, cosa que al seu torn ha donat també resultats diversos. L’orgue Walcker del Palau, inaugurat el 1908 i restaurat fa deu anys,
posava a disposició de l’intèrpret de la Vall d’Uixó els seus 3.772 tubs per a una vetllada tenyida d’allò sobrenatural. Els diferents registres de l’orgue van donar
vida sonora a un film altament expressiu però mut i Juan de la Rubia va saber exhibir-hi, en tot moment, una perfecta sincronia amb el caràcter de cada escena, tot
demostrant el seu coneixement de l’obra. Les espurnes elèctriques del laboratori alquímic de Faust esdevenien arpegis. Escales i altres elements cinètics
animaven les escenes amb més moviment i els acords dissonants caracteritzaven Mefistòfil. Altres recursos raonablement utilitzats per De la Rubia foren les
abundoses citacions musicals de cançons populars i infantils, així com alguna evocació del

de Richard Wagner en l’escena de la poció amorosa.

El mite de Faust continua fascinant-nos encara avui, en l’anomenada era digital, car darrere d’aquesta antiga història s’amaga ni més ni menys que el misteri del
geni humà. Thomas Mann va comprendre-ho perfectament amb el seu incommensurable
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música. En la novel·la de Mann, l’inefable compositor fàustic Adrian Leverkühn venia l’ànima al diable per tal
d’assolir l’excel·lència en la composició. El

de Murnau, en canvi, experimenta una progressiva

degradació moral que va de la filantropia a l’egoisme per permetre, d’aquesta manera, una darrera
redempció gràcies a l’amor de Gretchen. Creiem que De la Rubia va saber copsar totes aquestes
situacions i esdevenir a voltes més intricat i fosc per assolir una major lluminositat al final. Certament, un
Adrian Leverkühn modern posant la seva ànima al servei de la imatge en una perfecta simbiosi d’èpoques i
formes artístiques.
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