Recull de
Premsa

ciones de extrema dureza por el
exceso de rupturas y por la escasez de referentes monumentales
y de pertenencia.
Las insuficiencias de estos barrios se dan en todos los aspectos. Hace falta un órgano de gestión que replantee la política productiva para la franja de polígonos industriales más grande de
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Una lección de Arvo Pärt

S

ospecho que al compositor
Arvo Pärt (Paide, Estònia,
1935) la idea de dar lecciones le es ajena, por más músicos
que le hayan seguido y le siguen a
lo largo de una trayectoria que
empezó cuando a los 14 años escribía las primeras composiciones y de él se decía en el conservatorio de Tallin que incluso cuando se sacudía las mangas le brotaban notas musicales sin cesar. No
hablo de eso, sé poco del asunto.
Me refiero a la lección que dio en
Barcelona la semana pasada, al
menos a mí, en el primero de los
tres conciertos que el Palau de la
Música le dedicó en la basílica gótica del Pi. El programa alternaba, con exacta paridad, la música
de Pärt, que en septiembre cumplirá los 80 y es internacionalmente celebrado desde hace décadas,
con la de Bernat Vivancos (Barcelona, 1973), que podría ser su hijo
y acaba de editar su tercer CD,
fruto de un trabajo de años poco
publicitado.
No se trata de crear escuela,
pensé, eso lo hacen muchos, sino
de comunicar e interactuar con la
creación del país que te invita y
de hacerlo a través de un creador
joven, aprovechando la fama que
tienes, que atrae a tantos (la cola

mercÈ
ibarz
El compositor se
acompañó en
Barcelona de Bernat
Vivancos, haciendo
interactuar la música
de dos generaciones
era larga en Cardenal Cassanyes
media hora antes de la entrada al
Pi), para así darnos a conocer a
muchos la obra de Bernat Vivancos. No acostumbramos a verlo,
ni en música ni en nada. ¿Cultura
local? Uy, ay, no, para nada... Gracias, señor Pärt, muchas gracias.
Por su música y por la nuestra.
Los dos compositores llegaron
a la basílica acompañados de Jordi Savall y, al terminar el maravi-
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lloso concierto, se abrazaron y saludaron juntos a todos los que se
les acercaron. Quedé admirada.
Ya me había rendido a la interpretación del Coro de la Radio de Letonia (no acabo de entender por
qué el programa de mano lo escribe en inglés) dirigido por Sigvards Klava (1962), que lo lleva
desde 1992. A cada pieza, las veintitrés voces se desplazan con levedad por el escenario e intercambian sus posiciones según la obra
que viene a continuación. La mayoría son bastante jóvenes. El director ha conseguido un colectivo
en que cada voz posee, luce y sobre todo ofrece una individualidad específica, luminosa.
Alternando Pärt y Vivancos en
un diálogo, que así se titulaba el
concierto, durante setenta minutos, mitad y mitad, la música honda y ligera de los dos compositores fluía. Podías captar qué hace
uno y qué el otro, qué es propio de
cada uno y qué comparten, por
qué el joven Vivancos es discípulo
de Pärt, como de tantos otros, y es
a la vez dueño de una musicalidad distintiva, que a mí me pareció, difícil es decirlo, hecha de
murmullos y murmurios. El crítico musical Xavier Cester le elogia
diciendo que muestra “cómo pa-

sar Monteverdi por la licuadora”.
De momento, de su licuadora me
quedo con el vocalizado Le cri des
bergers, obra sin texto que parece
hecha de los silencios entre los
ecos, y con los dulces murmullos
de los seis minutos de Aeternam,
introito de misa de difuntos.
De Arvo Pärt, a quien descubrí hace treinta años, me lo quedo todo y es probable que, a partir de ahora, me quede con cualquier cosa que nos quiera y pueda ofrecernos Vivancos. Subrayo
que pueda, que ya sabemos cómo está la música y cuántos enemigos la rodean sin piedad. Compraré su In Montibus Sanctis, recopilación de su trabajo con la
Escolanía de Montserrat que ha
dirigido siete años, hasta el 2014.
Y de Pärt vuelvo a oír, una y otra
vez, su plegaria de seis minutos
Da pacem Domine, que cerró el
concierto y dice así: “Da paz, Señor, a nuestros días / porque aquí
no hay nadie / que luche por nosotros / sino tú, nuestro Señor”.
Que cada cual se dirija a su Señor, que en esto ni Pärt ni Vivancos ni servidora tenemos nada
que decir.
La obra se la pidió Jordi Savall para el Fórum de las Culturas
de 2004. Pärt empezó la composi-

Es inadmisible que Barcelona
se haya convertido en este escenario de lujo y representación,
que detrás de los decorados de
los recorridos más promocionados se deje y se esconda tanta
ciudad, y por lo tanto, tantas personas olvidadas.
Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la ETSAB-UPC

ción dos días después de los atentados de Madrid del 11 de marzo
y desde entonces es interpretada
cada año en la ciudad para recordar a las víctimas. La versión primera fue para cuatro voces. Desde ese momento hasta ahora ha
hecho toda clase de variaciones y
la ha reescrito tantas veces como
ha creído necesario. La del viernes en Barcelona fue, de nuevo,
esencial y a la vez para veintitrés
voces.
No soy en especial mitómana,
por no decir nada, pero alguna
vez el impulso me lleva hacia el
creador. Hace años, en la barra
del
viejo
Amaya
estaba
Almodóvar tomando tapas y le saludé con un breve “soy una fan” y
me largué pitando. El viernes, en
el Pi, a la salida, pasé al lado de
Pärt, creo que en aquel momento Vivancos estaba con sus amistades, cerca. Me decidí a sacar
fotos con el móvil. Mientras preparaba el encuadre advertí que
Pärt se ponía a mi disposición,
abierto a la cámara. No acostumbro tampoco a dar la mano a mis
retratados tras disparar la foto
pero el viernes lo hice. El hombre estrechó fuerte mi mano y
entonces le trasladé con una sonrisa mi agradecimiento. Que repito aquí: Gracias, señor Pärt. Por
su música y por la nuestra.
Mercè Ibarz, escritora y profesora de
la UPF.
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The Boss
Ferran Toutain

A

servir Bowers en anglès és boss,
que en castellà traduiríem per
jefe i que en català no té un equivalent tan còmode. Cap, patró,
amo... Tots poden servir en un
moment donat. Fins i tot milhomes, el qualificatiu que Josep
Pla —sempre a la recerca de l’adjectiu precís— va elegir als anys
setanta per descriure les maneres presumides i autoritàries
d’un Jordi Pujol que encara no
havia arribat a la presidència de
la Generalitat.
L’anatema del lerrouxisme
ha servit com una arma rovellada al nacionalisme català per negar tota legitimitat a qualsevol
projecte polític que hagi representat una amenaça, per petita
que sigui, a la
seva voluntat
de poder. Pujol
en va fer un ús
abundant per
cosir la boca als
socialistes
abans
que
aquests aprenguessin a cosirse-la tots sols, i
després no hi
ha hagut dirigent de Convergència o d’ERC
que no se n’hagi
servit fins a la
nàusea. Ara bé,
el personatge
de Lerroux presenta més d’un
perfil i, si el joc
consisteix a buscar els polítics
contemporanis
que més s’hi poden assemblar,
no crec que el
mateix Pujol sigui
precisament
dels
menys indicats.
És cert que Pujol no ha fet mai
de crupier de caRetrat de Jordi Pujol quan era president. / c. r.
sino, ni ha repartit bufetades
a la porta d’un local, ni s’ha passejat pels carrers vestit de dandi
—tres coses que Lerroux va fer
amb tota diligència abans de convertir-se en cap de govern—,
però el que no ofereix cap mena
de dubte és que aquest home
que molts van prendre per un
home d’Estat pertanyia claraBowers no va tenir gaires ment a la categoria dels patrons.
mesos per conèixer Azaña, però Pla, Tarradellas i qualsevol perdes del primer moment en va sona que no s’hagués deixat obapreciar les virtuts intel·lectuals nubilar per la fascinació que l’ori humanes, i quan per la tardor dinariesa del líder causava en
de 1933 va ser substituït per Ler- certs sectors de la societat catalaroux a la presidència del govern, na, ho van saber veure des del
es va adonar a primer cop d’ull primer moment, amb la mateixa
de tot el que es perdia en el can- precisió amb què Bowers ho va
vi. I així escriu que, després d’ha- captar en Lerroux. És només perver vist des de la porta entre- què era un patró, i no pas peroberta del despatx presidencial què tingués un pacte amb l’Estat
com el nou mandatari es deixa- que li permetia allargar impuneva envoltar per un estol de sub- ment la mà a canvi de desactivar
ordinats que frisaven per esgar- els somnis independentistes
rapar un càrrec al nou govern, dels catalans —com ara preteva entendre quina era la diferèn- nen els que s’han passat dècades
cia entre Azaña i Lerroux: el pri- imitant-ne paraules i gestos—,
mer era un home d’Estat i el se- que durant tants anys va poder
gon, un patró. La paraula que fa fer tot el que li va donar la gana.
mb el títol de My Mission
to Spain, el diplomàtic i
escriptor nord-americà
Claude G. Bowers va publicar
l’any 1954 a Nova York un llibre
de memòries en què deixava
constància de les seves experiències com a ambaixador dels Estats Units a Madrid entre el 1933
i el 1939. Aquest llibre, que no ha
vist mai la llum en edició espanyola, resulta d’un interès excepcional, perquè Bowers va tenir
un tracte personal molt intens
amb els principals actors polítics de la República i en va saber
traçar excel·lents retrats en una
prosa d’estil sobri, amb judicis
clars i oportuns, i eficaçment
poètica en més d’un passatge.

Pujol, com Lerroux, no
pertany a la categoria
d’home d’Estat, sinó
a la de patró
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Recomanem...

CANÇÓ Perla Batalla

M

per B. C.

p

Cançons combatives i de denúncia d’injustícies i desigualtats
socials en la veu de Perla Batalla,
corista de Leonard Cohen, que
presenta l’espectacle Cançons
de Batalla contra l’imperi. Serà
un concert únic de la cantant
californiana —que interpretarà
temes de Bob Dylan, Leonard Cohen, Peter Gabriel i Suzanne Vega, entre d’altres— per celebrar
els 20 anys del Barnasants al Teatre Joventut de l’Hospitalet. (Dia
13, 21 h. 18 euros)
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ART Memòria
per J. Á. M.

Enrique Juncosa proposa per a
Memòria, la segona exposició
del cicle Tres narratives. Participació, memòria i llenguatge,
una exposició literària per llegir
les peces de la Col·lecció de La
Caixa, establint un diàleg entre
les obres de Joseph Beuys, Antonio Muñoz (una d’elles a la imatge), Christian Boltanski i Doris
Salcedo, entre d’altres. (Fins al
14 de juny)

Jirí Menzel, a la Filmoteca

S

Adriano Luciani

J

Q

uan es parla de “nova
onada” en el context
cinematogràfic dels seixanta, el pensament va a la
Nouvelle Vague francesa que va
revolucionar la manera de concebre el setè art. No obstant
això, durant els mateixos anys
també la veïna Txecoslovàquia
estava vivint la seva personal
onada avantguardista (Nova
Vlná), que encara ara és recordada com l’època més radiant
de la indústria cinematogràfica
del país.
Un dels exponents més representatius d’aquella etapa mítica,
Jirí Menzel, és el protagonista
fins al 30 d’abril de la retrospectiva Jirí Menzel, l’humor de l’observador, organitzada per la Filmoteca en col·laboració amb el
Centre Txec de Madrid. Mentre
el moviment francès va poder
perdurar amb serenitat, la Nova
Vlná va interrompre bruscament el seu camí per la invasió
soviètica de 1968.
A Barcelona, per presentar el
cicle, Menzel ha recordat aquella
època de censura, davant la qual
molts directors van optar per
l’exili voluntari després dels fets
de la Primavera de Praga. “La llibertat tenia límits, però provocava fantasia i esperança. Era diferent de com és avui, que no hi ha
censura i pots fer qualsevol cosa,
però al final no fas res”. Són 14
títols de la filmografia del cineasta, com Trens rigorosament vigi-

P

Un fotograma de la pel·lícula Trens rigorosament vigilats.

El centre dedica un
cicle al cineasta txec,
guanyador d’un
Oscar el 1967
lats, Oscar el 1967 i potser la seva
cinta més coneguda. Adaptació
de l’homònim llibre de Bohumil
Hrabal, la pel·lícula relata la tragicòmica resistència contra el nazisme des de la perspectiva de l’adolescent Miloš. “No sé si tornaria a
rodar-la, perquè era molt jove,
molt groller. I molt ximple”, ironit-

za Menzel, que va tenir l’oportunitat de signar un contracte als Estats Units. “Vaig dir que no perquè no trobava digne abandonar
el meu país, que vivia una
situació complicada”. La Filmoteca ha inaugurat també una mostra que recull els cartells originals de les pel·lícules de Menzel,
que, amb 77 anys, té aspiracions
respecte al futur. “Faria una pel·lícula abans de morir. I millor
abans d’embogir”.

JIRÍ MENZEL, L’HUMOR
DE L’OBSERVADOR
Filmoteca de la Generalitat
Fins al 30 d’abril

S

’imaginen apuntar-se a un
taller que ofereixi les eines
per rodar un curtmetratge
professional amb l’ajuda exclusiva del propi iPhone? El seminari
en qüestió, coordinat per l’actriu
Raquel Salvador, és una de les
curioses novetats que proposa la
17a edició del Mecal Pro. El Festival Internacional de Curtmetratges i Animació, després de l’èxit
de l’any passat, torna a protagonitzar la vida cultural barcelonina durant quatre caps de setmana amb una programació de 350
pel·lícules, o el que és el mateix:
111 hores de projecció. “Vam

aconseguir superar la crisi dels
últims anys i podem afirmar que
el Mecal Pro segueix en expansió, tal com demostren els
5.500 curts que rebem.
El festival es consolida com a
referent internacional”, comenta
Roberto Barrueco, director de l’esdeveniment, que tindrà lloc en diversos espais de la ciutat fins al 19
d’abril i que el 2014 va comptar
amb una assistència de 14.000 espectadors. Hi haurà 39 seccions,
de les quals cinc seran de competició, i 24 blocs paral·lels dedicats
a múltiples temàtiques. Entre d’altres, l’homenatge a Suècia, país
convidat d’aquest any. El cicle pretén mostrar l’actualitat del pano-
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Suècia conquista Mecal Pro
A. L.
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rama suec en l’univers dels curts
i culminarà amb una classe magistral amb la directora Niki Lindroth. “Com a bon país nòrdic, la
programació sueca es caracteritza per ser molt original”, continua Barrueco, que també posa
l’accent en els 11 guardons que es
lliuraran al certamen. El més
prestigiós, el Canal+ France,
garantirà l’adquisició dels drets
del millor curt per part de la cadena francesa.

MECAL PRO
Diverses seus
Fins al 19 d’abril
www.mecalbcn.org
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COMPRAR I BEURE
G-Star

MÚSICA Battiato ‘renove’
per L. H.

per A. L.

Franco Battiato és una mena de
clàssic en vida. Però a diferència
d’altres, no mira complaent el seu
llegat, sinó que intenta reinterpretar-lo. És el que sentirà el públic
que assisteixi al seu concert i escolti el seu darrer treball, Joe Patti’s
Experimental Group, on ha estat
acompanyat per l’enginyer de so
Pino Pischelota, que l’acompanyarà amb instruments electrònics. Una nova mirada sobre el material propi. (Palau de la Música.
Dia 12, 21 h. Entre 20 i 56 euros)

La firma de moda G-Star ha inaugurat un nou establiment al
passeig de Gràcia de Barcelona,
dins del pla d’expansió de la
marca a Espanya, on ja compta
amb 349 punts de venda.
Aquest projecte de creixement,
dut a terme per una empresa
que fins el 1998 encara no operava a Espanya, va començar a
finals del 2014 amb l’obertura
de diverses botigues a Itàlia i un
altre gran establiment al carrer
Serrano de Madrid. Trencant la

tradicional ampolla de xampany
la setmana passada l’actriu María León va donar el tret de sortida a la botiga, on ja estan disponibles els vestits de la nova

Savall escala l’Everest de la música
Javier Pérez Senz

P

er a un músic com Jordi
Savall, que porta tota la vida convivint amb la música de Johann Sebastian Bach, dirigir la Passió segons sant Mateu
suposa una experiència artística
i humana molt especial. “Després de tants anys treballant en
la música de Bach, la meva primera Passió suposa un moment
molt especial”, explica el famós
violagambista i director català.
“Ho he endarrerit molts anys,
perquè dirigir-la és com escalar
la muntanya Everest de la música”. La cita amb l’emblemàtica
partitura tindrà lloc diumenge
que ve al Palau de la Música Catalana (19 h); i un dia abans, dissabte, i “a manera d’assaig i rodatge necessari” abans de polir
els detalls de la interpretació,
dirigirà l’obra a l’Auditori Enric
Granados de Lleida (19 h).
“El projecte va néixer el desembre de 2011, un mes després
de la mort de la meva dona,
Montserrat Figueras. Víctor García de Gomar (director artístic
adjunt del Palau) em va proposar
fer per fi la Passió i vaig dir que
sí”, recorda Savall. “Estava passant moments molt durs i vaig
considerar que, potser, havia arribat el moment d’afrontar aquest
repte. I fer-ho en una sala de tanta tradició bachiana com el Palau va ser un gran al·licient”.
El tenor Jörg Dürmüller i el
baríton Matthias Winckler assu-

campanya primavera-estiu
2 0 1 5 ,
#tightorwide.
Fotografiada
per la prestigiosa artista
Ellen
von
Unwerth, la
col·lecció pretén simbolitzar l’essència
de la firma per
mitjà de talls
actuals capaços d’adaptar-se als
diferents cossos i estils.
G-Star. Passeig de Gràcia 44
www.g-star.com/es_es

Hobbs i el baríton Matthew
Brook. La preparació del conjunt coral ha estat a càrrec de
Lluís Vilamajó, i els papers secundaris seran assumits pels
cantants de la Capella Reial de
Catalunya, Le Concert des Nations i el Cor Infantil Amics de
la Unió.
L’ambiciós projecte, amb un
pressupost de 120.000 euros,
ha seduït del tot el públic; de
fet, el Palau ja ha penjat el cartell de venut a les taquilles.
Savall arriba a aquesta obra
amb dècades d’experiència en

El músic català
dirigeix al Palau la
seva primera ‘Passió
segons sant Mateu’

Jordi Savall als assajos de la Passió en una de les sales de L’Auditori. / joan sánchez

miran respectivament les parts
de l’Evangelista i de Jesús, crucials en el relat de la Passió. Savall aposta per veus solistes de
parla alemanya en una versió en
la qual considera vital la dicció
natural que dóna ple sentit a cada paraula del text. “No es tracta
només de cantar bé, amb una bona tècnica i musicalitat: només

una soprano de parla alemanya
pot donar ple sentit a la paraula
mutter (mare en alemany), i
aquesta naturalitat, aquesta convivència íntima amb el sentit de
l’idioma, és molt important en
una obra d’aquesta dimensió humana i espiritual”, explica.
La part coral és la pedra de
toc en una obra de tanta belle-

sa expressiva. En la versió que
dirigirà Savall, els solistes del
primer cor seran la soprano
Marta Mathéu, el contratenor
Maarten Engeltjes, el tenor Manuel König i el baríton Stephan
MacLeod; en el segon cor, els
solistes seran la soprano Ruby
Hughes, la mezzosoprano Margot Oitzinger, el tenor Thomas

Rosa Luxemburg. La banda de
Pol Fuentes presenta el seu
darrer treball, Teoria de
conjunts, aparegut recentment.
L’Auditori. 21.00 h (12 euros).

del pop actual a Catalunya, uns
veterans i uns que comencen a
flirtejar amb la popularitat.
Salamandra. 21.30 h (18 euros).

enèrgic, adepte a la recuperació
del soul. Tot torna. La Mirona.
Salt. 22.00 h (20 euros).

la interpretació fidel de Bach,
un itinerari que inclou peces
per a viola de gamba, l’Ofrena
musical, L’art de la fuga, les Suites per a orquestra, els Concerts
de Brandenburg, el Magnificat i
la Missa en si menor. “És una
música carregada de sentiments i emocions, que ens parla de la vida i de la mort. I em
sento en el moment de maduresa necessari per fer la meva
primera Passió”, diu Savall amb
la il·lusió a la mirada.

PASSIÓ SEGONS SANT
MATEU, DE BACH
Jordi Savall
Dissabte 14, Auditori Enric Granados de Lleida (19 h). Diumenge 15,
Palau de la Música Catalana (19 h)

Concerts
Dijous 12
Cabo San Roque. Dins l’exposició de la seva maquinària
musical, anomenada La cobla
patafísica. 2015-2001, s’inclou
aquesta actuació, que comprèn
peces del disc 12 rounds. Arts
Santa Mònica. 20.00 h (gratis).
Alfonso Vilallonga. Acompanyat pel guitarrista Pau
Figueres, el guanyador del Goya
i el Gaudí per Blancanieves
proposa un espectacle de
cançó, cabaret, ironia i finor.
Jamboree. 20.00 h i 22.00 h
(18 euros).

Marc Parrot. Dins l’activitat de
l’artista s’inclou aquesta manera
de presentar-se, en format
completament acústic al servei
de les seves retorçades
composicions. Heliogàbal.
21.30 h (10 euros).

Vasthi Bunyan i Gualberto. Excel·lent cartell del Festival de
Músiques Disperses. Un dels
motors del rock andalús i la
veterana i misteriosa cantautora
anglesa de folk. Cafè-teatre
L’escorxador. Lleida. 22.00 h
(25 euros).

Divendres 13
Els Amics de les Arts i Coriolà.
Dins el Let’s Festival —deu
edicions ja—, dos representants

Dissabte 14
Eli Paperboy Reed. Dins el
Black Music Festival de Girona,
un altre home blanc, jove i
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Fundación Tony Manero. Els
negres oficials de Catalunya, per
veterania, so i tradició,
presenten Superficial, el seu
nou àlbum. Music Hall. 20.00 h
(15 euros).
Diumenge 15
St Paul & The Broken Bones.
Més soul. Més soul blanc.
Primera visita d’aquesta banda
d’Alabama que posa al
capdavant un cantant, Paul
Janeway, que paga la pena

veure i sentir. Bikini. 20.00 h
(18 euros).
James Taylor. Un clàssic amb
una banda d’altura: Steve Gadd
(bateria), Larry Goldings
(teclats), Jim Johnson (baix) i
Michael Landau (guitarra). Liceu.
21. 00 h (entre 15 i 125 euros).
Dimecres 18
Jose Feliciano. Versions de Tito
Puente, Elvis Tito Puente o The
Mamas & The Papas, són
habituals en el cançoner d’aquest
altre clàssic que celebra 50 anys
dalt dels escenaris. L’Auditori.
21.00 h (de 28 a 62 euros).
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gre i a un gran equip
més ni menys) i no té ofici, ni benefi·
ci, ni parella. I sí bastanta mala llet.
Viu, amb els seus pares, atrapada en
un bucle de què no vol (o no pot) sor·
tir. És així, i punt.
La seva germana
Marta (Marta Aran i Mireia Piferrer
comparteixen el rol) és més conven·
cional i està a punt de trencar amb el
seu nòvio. El David (Jordi Andújar i
David Vert també es reparteixen les
funcions) és un hippy una mica be·
neit que és víctima freqüent de la
mala llet de l’Ana. La Marta vol tor·
nar a la casa familiar, a l’habitació
que ocupa la seva germana gran, i
brota un conflicte sobre dues formes
de veure la vida.
Petits monstres requereix d’un
equip actoral molt rodat, i així ho
van posar de manifest Segura, Aran
i Andújar, el trio del dia de l’estrena.
La primera és la reina de la funció i no
només perquè encarni el personat·
ge principal. Té facilitat per moure’s
en un registre còmic, sense passar de
la ratlla, i alhora canvia de cara amb
total seguretat quan li toca caminar
pel drama. L’únic que grinyola en la
peça és un bilingüisme forçat i pot·
ser innecessari. Perquè el David és de
Badajoz, però podia ser de Vic. H
SEGURA, LA REINA /

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

CoNCuRs

El Maria
Canals omple
Barcelona
de pianos
MARTA CERVERA
BARCELONA

El 61è Concurs Internacional de
Música Maria Canals, que es des·
envoluparà al Palau de la Mú·
sica Catalana entre el 16 i 22
d’aquest mes, es deixarà sentir a
tot Barcelona amb més de 200 ac·
tivitats divulgatives i educatives
al voltant del piano. Durant tot el
dia d’avui l’instrument s’instal·
larà al mig del carrer, just al da·
vant de Catalunya Ràdio (Diago·
nal cantonada Beethoven). Demà
la Plaça del Rei acollirà una mara·
tó de piano, de 12.00 a 21.00 ho·
res, i dissabte, d’11.00 a 20.00 ho·
res, i els que caminin pel passeig
de Gràcia podran tocar sense por
els 10 pianos que es col·locaran al
llarg de l’avinguda.
Totes aquestes activitats de la
secció off del Maria Canals pre·
tenen sensibilitzar el públic da·
vant la música i captar el seu in·
terès de cara al concurs. Dilluns
començaran les proves. Els 120
recitals permetran escoltar 82 jo·
ves pianistes de 22 països elegits,
set d’ells espanyols. H
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Maamut + Chisum

The Mobbs

Concert a les
00.00 h a l’Stash!
R’n’R Club de la
sala Apolo

El grup britànic
presenta el seu nou
disc a Marula Caéfé,
a les 21.30 h

BARCELONA

Orella. Després d’haver
passat algun temps a
l’estranger, la Léa ha de
tornar immediatament a
Girona, on el seu avi patern acaba de morir. La
mort del patriarca dels
Vich i Carbó és l’excusa
perfecta per forçar la
convivència entre els
seus descendents. Els
tres dies que duren la
vetlla i les exèquies serveixen per mostrar el joc
de les aparences i la hipocresia típiques d’una família de la burgesia conservadora, en què els problemes són evidents, però mai es fan explícits.

18.00 CONFERÈNCIA
‘El Barroc italià’. Conferència amb Pere Andreu
Jariod al Conservatori del
Liceu, dins el cicle Història de la música antiga.
Itàlia és l’epicentre musical a Europa, bressol de
l’òpera, el concert i la cantata. Corelli, Vivaldi, Pergolesi... i els luthiers de
corda de Cremona. Una
revolució que s’escamparà pel continent.

BARCELONA

19.00 CONCERT
‘15 simfonies imprescindibles’. Comença el cicle 15 simfonies imprescindibles, un seguit de
sessions bisetmanals que
es duran a terme a la Sala
de la Caritat i que tindran
com a objectiu transmetre el coneixement sobre
quinze obres mestres del
repertori simfònic, des
del classicisme fins a la
música més estimulant
del nostre present. Les
sessions seran conduïdes
per Bernat Dedéu i la primera d’elles estarà dedicada a Joseph Haydn i la
seva Simfonia Núm. 45
en Fa sostingut menor,
coneguda popularment
com Dels adéus.

BARCELONA

19.00 DOCUMENTAL
‘Gendernauts’. Dins el
cicle de documentals comentats de Drac Màgic i
la Mostra Internacional
de Films de Dones, el Centre Cívic Sagrada Família
projecta aquest film alemany de Monika Treut del
1999. Sota el guiatge
d’experiències significatives relatives a la mobilitat dels gèneres en
aquest final de mil·lenni,
Monika Treut fa una incursió per les discrepàncies respecte a les fixacions arquetípiques de la
construcció social de la
sexualitat, reconeixent
la disfunció entre les vivències personals i l’ordre de les convencions.

BARCELONA

19.30 CINEMA
‘Tres dies amb la família’. El Centre Cívic Fort
Pienc projecta aquesta
pel·lícula de Mar Coll del
2009, protagonitzada per
Nausicaa Bonnín, Eduard
Fernández, Philippine Leroy-Beaulieu i Francesc

BARCELONA

19.45 CONCERT

Juan Cruz i José Corbacho, amics des de joves, han dirigit cinema, televisió i ara debuten en novel·la ■ JOSEP ECHABURU

Turistes a Eivissa, fauna universal
BARCELONA

19.00 PRESENTACIÓ

A La Casa del Llibre (rambla Catalunya, 37) es presenta aquest vespre People from Ibiza, una novel·la
publicada per Rosa dels Vents i escrita a quatre mans (que no vol dir
a vint dits) per Jose Corbacho i
Juan Cruz. L’escriptor Enric Pardo
farà de mestre de cerimònies. Cruz
i Corbacho són nascuts a l’Hospitalet de Llobregat i reivindicadors del
barri, com ja van demostrar a Tapas, la primera pel·lícula que van

escriure i dirigir junts, que va rebre
el Goya a la millor direcció novella,
entre altres categories i altres premis. Diuen, diuen, diuen que són
amics des de joves i que entre tapa i
tapa, canya i canya, riallada i riallada, han fet junts teatre, televisió
(programes com Homo Zapping i
la sèrie Pelotas), cinema (Cobardes, i ultimen una pel·lícula nova)
i ara debuten en novel·la.
People from Ibiza és una trama
coral amb set línies argumentals
de personatges que coincideixen a

l’illa. Una família de l’Hospitalet
amb sogra i gos, un xef que fuig de
París després d’haver intoxicat els
clients, un capellà italià que ha de
superar temptacions, un grup de
hooligans del Liverpool amb les
cendres d’un company, un director
de museu i un presentador de televisió, alemanys, que es volen casar... Una festa de novel·la a què
ens conviden dos nois als quals els
agrada explicar històries. Es nota.
LLUÍS LLORT

‘Descarga cubana’.
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. Avui,
música cubana amb Los
Promiscuos del Son i la
cantant Telva Reyes.

BARCELONA

20.00 CONCERT
Joan Colomo. El cantautor Joan Colomo presentarà la seva gira en format
acústic amb un concert
al Born Centre Cultural,
dins el marc del cicle
Born de cançons.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
José Maldonado i Pilar
Rodríguez. Són tres sessions de música i ball en
directe, en un tablao a la
sala Tarantos de la plaça
Reial, que és, des de fa
anys, escenari de joves talents. La força del flamenc
s’experimenta quan es
viu en directe, en el marc
d’un petit tablao, a tocar
de cantaoras i bailaoras
que posen l’ànima damunt de l’escenari.
El català Alfonso Vilallonga ■ ARXIU

L’italià Franco Battiato ■ MARTA PÉREZ

El cabaret d’Alfonso
Vilallonga, a Jamboree

Noves i velles cançons
de Franco Battiato

BARCELONA

BARCELONA

Alfonso Vilallonga, guanyador del Gaudí i el Goya
per la música de Blancanieves, presenta a Jamboree la seva faceta de showman.

El músic italià Franco Battiato mostra al Palau de
la Música el seu vessant més experimental amb el
projecte Joe Patti’s Experimental Group.

20.00 / 22.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

21.00 CONCERT

BARCELONA

21.30 CABARET
The Chanclettes.
La veterana formació teatral i humorística The
Chanclettes presenta,
fins al 29 de març a El
Molino, l’espectacle
#DPutuCool, amb esquetxos i números musicals que tenen lloc de
dijous a diumenge.
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LLEIDA

BARCELONA

MUD, Festival Músiques Disperses. Des d’avui i fins diumenge se celebra la novena edició del
MUD, Festival Músiques
Disperses, el festival pioner de neofolk. El MUD és
el festival de música folk
organitzat per Guerssen i
l’Ajuntament de Lleida,
amb un format petit mitjà. Tots els concerts d’aquesta edició es podran
gaudir al Cafè del Teatre
de l’Escorxador. La nit inaugural hi haurà el directe de Xoel López, que interpretarà temes del seu
pròxim disc i alguns del
seu repertori anterior.

왘 Almeria

22.00 CONCERT

LA JONQUERA
EXPOSICIÓ

‘Miquel Ruiz Avilés:
una altra manera de
captar el món, 19792013’. Fins al 26 de març
es podrà veure als porxos
de Can Laporta de la Jonquera (carrer Major, 2)
l’exposició fotogràfica
Miquel Ruiz Avilés: una
altra manera de captar
el món, 1979-2013. La
mostra és un testimoni
gràfic que recull la trajectòria de Miquel Ruiz,
considerat un dels referents del fotoperiodisme
a les comarques gironines. La mostra respon a
una selecció d’entre totes
les imatges que integren
el Fons Miquel Ruiz, el
qual va ser cedit el 2010
a Inspai, i que consta de
més de cent mil fotografies; segueix un patró temàtic mitjançant el qual
fa un recorregut per la
trajectòria professional
i vital de Ruiz entre
el 1979 i el 2003.

L’ acudit

<<

Ayako Fujiki

Sebastià Alzamora

La pianista actua
a l’Acadèmia Marshall
de Barcelona a
les 20.00 h

Recital a La Seca
Espai Brossa en
el marc del festival
Alcools, a les 21.30 h
dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Hamelín. Horaris: diumenges 8 i 15, 12.00.

TEATRE

Teatre, Sant Lluís, 64.
Copi i Ocaña, al purgatori. Estrena. De dimecres a dissabte,
20.00, i diumenges, 17.00.

왘 Sala

왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Dimecres, dijous i
divendres, 20.30, dissabte,
18.00 i 20.30, i diumenge, 18.00.
Estrena dilluns 16 de març.

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 29 de
març, L’efecte, de Lucy Prebble.
Sixto Paz Produccions. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.30, i
diumenges, 18.00. Aquest espectacle funciona amb taquilla
inversa: l’espectador decideix el
preu després de veure la funció.

왘 Aquitània

왘 Sala

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Divendres i dissabtes,
20.15, i diumenges, 17.45. Orgasmos, la comedia. Dijous, 20.30,
divendres, 22, dissabtes, 18.00 i
22.00 i diumenges, 19.30.

Els tres actors intèrprets de l’obra ■ SALA MUNTANER

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. Una giornata particolare. Dir. Oriol Broggi. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Últims
dies, Kabarett Protokoll, amb la
Cia. La Bacanal. Únic concert de
Dissertazzione Coreliana, dissabte 14. Únic concert de Bocherini, diumenge 15.

La Descomunal presenta
‘Yo maté a mi hija’
BARCELONA TEATRE
Pep Molina dirigeix Yo maté a mi hija, de Carmen
Domingo, a la Sala Muntaner, interpretada per Teresa Vallicrosa, Jordi Llordella i Neus Pàmies. Una
història basada en fets reals.

왘 Club

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

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

Av. Paral·lel, 91. Pels
pèls, de Paul Pörtner, direcció
Abel Folk. De dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 17.30 i
21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació, el divendres
13 de març Santi Rodríguez a
Como en la casa de uno... en ningún sitio, a les 23.30. I els dissabtes, a les 23.30, Las noches
del Club de la Comedia.
왘 Goya,

Joaquim Costa, 68. De
l’11 de març al 6 d’abril, Las
amistades peligrosas, de Choderlos de Laclos, direcció Darío
Facal. De dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00, i
diumenges, 18.00. En doble programació, el dissabte 14 de
març, David Ordinas i Pablo

XAVI TORRENT

Puyol a Venidos a menos, a les
23.30. I el divendres 20 de març,
Miguel Noguera a Ultrashow, a
les 23.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, Rambla, 51-59. Òpera: Siegfried de
Richard Wagner. Dies 13, 15, 17,
19, 21 i 23 de març.
왘 Guasch

Teatre, Aragó, 140. Infantil: Les aventures d’Aladí. Dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00. Adults: Un
muerto muy vivo. Dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca,
22. Fins al 29 de març. Toni Albà
i Fermí Fernandes presenten
Histèria Sagrada. De dijous a
dissabte, 21.00, i diumenges,
18.30. Infantil: Fins al 15 de
març, El molinet màgic, amb la
companyia La Trepa. Dissabte,
18.00, i diumenge, 12.00.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callís, 12. Dilluns, 9 de març, a les
21.00. Flux Club, d’Habitual Vídeo Team. 11 de març, a les
21.00, El desplume, amb la Cia
Eduardo Gión i Antic Teatre. 12,
13 i 14 de març. a les 21.00, Barricada Mexicana, cicle de performance amb Lechedevirgen Trimegisto, Joyce Jandette, Diana
J. Torres i Lucía Egaña. 15 de
març, a les 11.00 i 13.00
Ahgrrrrrrr!!!!!!!. Taller-espectacle infantil sobre la peça Gerrilla,
de El Conde de Torrefiel.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Patufet, de la Cia. La Puntual.
Una versió sorprenent del conegut conte popular. Per a majors
de 18 mesos. Horaris: divendres,
18.00, dissabtes, 12.00 i 18.00 i
diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Acorar, Sala Brossa,
fins al 22 de març. De dimecres
a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Lucrècia, Sala Fregoli, fins
al 15 de març. De dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges,
18.30. Festival Alcools: Sebastià
Alzamora, a la Sala Palau i Fabre.
Del 12 al 14 de març. De dijous a
dissabte, 21.30.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 29 de març, Petits monstres, de Marilia Samper. Horaris:
de dimarts a dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00
i 20.30, i diumenges, 18.00. En
doble programació; L’OFF Lavillarroel, fins al 24 de març La
pols, dramatúrgia i direcció Llàtzer García, amb Marta Aran,
Laura López i Guillem Motos.
Horaris: dimarts i dimecres,
22.15. Els divendres, a les 23.00:
Mònica Pérez i Jordi Rios, a
1000 Merdes de gags. I diumenge 15 de març, a les 20.00:
Siempre amb Dani Pérez.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). Gossos
salvatges, de Raquel Reyes, dissabtes de març, 18.00. System
errors, del Col·lectiu Töpalante,
dissabte 14 de març, 21.00, i diumenges 15 de març, 18.00. Tots
s’enamoren, de la Cia. Tips, dissabtes 21 i 28 de març, 21.30, i
diumenges 22 i 29 de març,
18.00. Assaig obert, de Sergi Manel Alonso, amb la Cia. 11 de novembre i Porta 4, diumenges de
març, 20.30. Carrusel, de Dinámica Teatral, diumenge 22 de
març, 12.00.
왘 Romea,

Hospital, 51. Fins al 15
de març, 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: prorrogat fins al 15 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. A partir del
19 de març, Els veïns de dalt, de
Cesc Gay, amb Pere Arquillué,
Àgata Roca, Nora Navas i Jordi
Rico. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00
i 21.00; i diumenges, 18.00.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. La fórmula de la felicitat,
una comèdia psicoterapèutica,
d’Anna Maria Ricart. Horaris: de

Muntaner, Muntaner, 4.
Yo maté a mi hija (una historia
real), de Carmen Domingo, dir.
Pep Molina. De l’11 de març al 12
d’abril. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.30; i diumenges,
18.30. I Luis Pardo, a Paranoid.
Horaris: de dijous a dissabtes,
22.45, i diumenges, 20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. Del
13 al 22 de març, funcions del
nou espectacle familiar de l’Estaquirot TeatreEn Jan Totlifan. A
partir de 2 anys. Dissabtes,
17.30, i diumenges, 12.00 i 17.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. El Cicló: de l’11 al
29 de març, Jorge Yamam-TeatrodeCerca presenta Camargate.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00. Programació infantil: del 7 al 22 de
març, Teatre Animal presenta
Com a gat i gos. Horaris: dissabtes, 18.00 i diumenges, 12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. A la burgesa, del 5 al
29 de març. De dimecres a diumenges, 20.30. I La voix humaine, del 13 al 29 de març. Divendres, dissabtes i diumenges,
18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació: Dos caras
duras en crisis. 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.

fins al 22 de març. El testamento
de María, de Colm Tóibín, dir.
Agustí Villaronga. Fins al 22 de
març. Diumenge 15 de març
col·loqui després de la funció.
왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’art de la comèdia,
d’Eduardo de Filippo. Dimecres,
20.00, divendres, 20.00, dissabte, 17.00 i 21.30, diumenge,
18.00. Sala Petita: No feu bromes amb l’amor, d’Alfred de
Musset. Dijous i divendres,
20.00; dissabtes, 17.00 i 21.30, i
diumenges, 18.00. Sala Tallers:
Tirant lo blanc, de Joanot Martorell. Dissabte, 20.00 i diumenge,
18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Minoria Absoluta presenta
Polònia, el musical. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B-El Latino: Tuppersex. 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: Agencia Matrimonial, 20.30, i Divorciadas,
evangelicas y vegetarianas,
22.00. Sala Xavier Fàbregas: ImproShow, 21.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Cloaca, de Maria Goos. De dijous
a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00, en català. Vintage, de Jumon Erra, comèdia musical anys
80. Dimarts i dimecres, 20.30.
Titelles fins al 29 de març Carbassa Titerearte. Diumenge,
12.00.

왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. Brodas Bros. Última setmana. Horaris: dijous i divendres,
21.00; dissabtes, 18.30 i 21.00, i
diumenges, 18.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. La pasión de Shirley.
Horaris: de dijous a dissabte,
20.30, diumenge, 18.00. 3, 2, 1,
Impro, divendres a les 23.00. Detectives Martínez, dissabtes,
23.00. 50 sombras de Andreu,
diumenges, 20.30. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30, i diumenges, 12.00.

142430-1107341w

Agenda

<<

왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Música
de fiambrería. De l’11 al 27 de
març. Dimecres, dijous i divendres, 20.00 (el 13 de març no hi
ha funció). Fins al 22 de març
Somriures i llàgrimes. Dissabte,
17.00 i diumenge, 12.00. Del 6 al
29 de març. T’estimo però no
tant. Divendres, 22.00, dissabte,
19.00 i 22.00, i diumenge, 18.00.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Manca solo la domenica,
de Silvana Grasso, dir. Licia Maglietta. Estrena l’11 de març. Fins
al 15 de març. 6 úniques funcions!. El reportaje, de Santiago
Varela, dir. Hugo Urquijo. Del 16
al 18 de març.
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Joc de
miralls, d’Annie Baker. Prorrogat

116737-1101492w

|
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rena. I què més!”

LUIS_LLACH

ma del Codi Penal,
a través de la qual
a a la societat
12 Marzo, 2015
a seva moral
vadora”

@JOSEMONTILLA

ts fulls de ruta que
tot un atles”

ús. @SALVADORCARDUS

mb el símbol de
ia amb el lema «70
». La dels cementiris
i la de la modèlica
oncs això”

@GORKAKB

spectacle que s’ha
a mostra després no
c, serà un fracàs”

DE LA MOSTRA D’IGUALADA

nys de govern
obstaculitzat la
ió de la llengua de
que estem en una
t greu, a excepció
ducatiu, on, si s’ha
alguna cosa, ha sigut
ització del sector”

ECRETARI D’ACCIÓ CULTURAL
ACPV)

per fer pedagogia
per tal que el partit
e la solució i
problema”

mb la Independència.

STA D’ICV

sia ha de córrer
què després
nys d’aigües
no fa bona olor”

auzá. PRESIDENT BALEAR

Ser catalanista, o nacionalista, oPAÍS:
independentista
o reEspaña
clamant
de
sobirania,
pot
PÁGINAS: 22
semblar una mateixa cosa
TARIFA: 684 €
perquè
costa entendre que
ÁREA: 107
- 10%
qualsevulla
queCM²
s’identifiqui
amb un d’aquests qualificatius
es desentengui dels altres, però no, des del tamisatge polític
no és pas així, i seran tants i
tants els parers que intentaran
ressaltar les seves diferències,
que al final ens ofegaran submergint-nos en un moviment
líquid indefinit. I en contra del
que va deixar dit el poeta, estic
ben despert per veure-ho clar
i, de fet, tot és ben senzill: sóc
català perquè visc en un país
que té una llengua que és la
meva i amb la qual jo hi sento,
que té una llarga història que
em resulta pròpia tal com
me’n són, de propis, els principis morals de Crist, i posseeixo
una cultura filtrada de fa segles que em centra i equilibra
la consciència, al marge de la
meva ignorància.
I aquest és el nucli, nucli que
ens portarà al desenvolupament cívic, social i econòmic
que desitgem, tant els de la
dreta social com els de l’esquerra emprenedora.
MIQUEL OLAYA GALCERAN
Barcelona

Als directius
de CDC
b Tots els milers de manifestants de les diades del 2012, el
2013 i el 2014, i la majoria d’assistents al camp del Barça, o
als concerts de Sant Esteve
del Palau de la Música Catalana, o a qualsevol dels actes
públics de ressorgiment del
poble català, tots vam sentir
que aquesta gent cridava amb
insistència i entusiasme “Independència!”, i ni una sola vegada van cridar “nacionalisme!”
I és que, nacionalisme, què
vol dir? Nacionalista ho és tothom, nosaltres i els castellans.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

de la terra i, per descomptat, no oblidar per què regalem
FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 14413
E.G.M.: 151000
SECCIÓN: PUNT DE VISTA
DOLORES VICTORIA LACALLE ESPINOSA. Manresa (Bages)

Per tant, aquest mot no ens diferencia pas de la gent de la
Meseta que ens està sotmetent. Senyor Rull: el nostre país
necessita ara definicions més
precises. Pensi en aquell consell que diu: “Sigui el vostre
llenguatge sí per sí i no per no.”
Per altra part, les barreges
de grups de gent que van per
camins diferents no solen donar bons resultats. Pensi també en la dita popular “val més
anar sol que mal acompanyat”
(vostè ja em deu entendre).
Si els resulto impertinent,
els demano que m’ho perdonin perquè a mi m’agradaria
més votar CDC, però...
JAUME PEIRÓN FRANQUESA
Vic (Osona)

Xiular no és pecat
b Un poble, senyora Esperanza Aguirre, pot expressar el
seu rebuig de moltes maneres,
escridassant, xiulant, bramant,
etcètera. Però la pregunta que
s’ha de fer és, per què xiulen?
Nosaltres, catalans i bascos, sí
que sabem la resposta; vosaltres voleu ignorar-la. És la conseqüència lògica que comporta un centralisme ferotge per
part d’un estat prepotent que
presumeix de democràtic aplicant lleis dictatorials.
Que volen xiular l’himne espanyol? Doncs s’ha d’acceptar, tolerar si els que xiulen ho
fan com un senyal de disconformitat amb l’Estat. Ells no
volen ofendre, només protestar en contra d’unes lleis que
no respecten els seus drets en
tant que no se senten espanyols. Per què? La resposta la

tenen el Tribunal Constituc
nal, el Suprem i el mateix g
vern. Als Estats Units d’Am
ca cremar una bandera no
tà penat, no deixa de ser u
tros de tela que serveix co
símbol d’un estat, d’una n
d’una ciutat, d’un club esp
tiu, etcètera. No cremen la
bandera per ofendre, ho fa
com a protesta significativ
de ressò mediàtic. Una sol
ció, més que jugar el partit
porta tancada, seria canvi
el nom de la competició, n
fer sonar l’himne a l’entrad
del rei, i si us entossudiu a
terpretar l’himne, fer-ho xi
lant tal com hem pogut co
provar en algunes pel·lícul
de gran èxit comercial.
Entre tants xiulets, uns h
mònics i els altres inharmò
nics, el desgavell faria goig
ser escoltat. Un equip gua
ria la copa i el públic, el Gu
ness World Records de xiu
interpretatius i discordant

PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern
(Baix Llobregat)

El Dia de la Don
Treballadora
i el procés

b El passat diumenge dia
de març va ser un dia mo
important per a les dones
tot el món, en concret per
les del nostre país, que és
visc. Amb els anys s’ha ac
seguit força coses des de
punt de vista de la igualta
però encara queda molta
na per fer. Cal recordar qu
moltes dones treballen ta
la feina com a casa, i tamb

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 141874

TARIFA: 21754 €

E.G.M.: 677000

ÁREA: 827 CM² - 73%

SECCIÓN: CULTURA

12 Marzo, 2015
DIJOUS, 12 MARÇ 2015

LA VANGUARDIA 41

AGENDA

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

Barcelona ciutat
Música japonesa. Sessió sobre la pràctica i el context social de la música
tradicional japonesa: Gagaku i Noh.
Sala d’Actes del CSIC, Egipcíaques, 15
(18 hores).
El Barroc italià. Conferència a càrrec

de Pere Andreu Jariod.

Sala d’assaig de l’Orfeó. Palau de la
Música (18 hores). Retirar entrada a
les taquilles del Palau.
Picasso i l’abstracció. Yve-Alan Bois

imparteix la conferència magistral
que anualment organitza el Museu
Picasso de Barcelona en homenatge
al seu fundador, Jaume Sabartés.
Museu Picasso. Plaça Sabartés, 1 (19
hores).

‘MALDITA FORTUNA’
Teatre Apolo
Avda. Paral·lel, 59
Barcelona
www.teatreapolo.com

]Paco Mir dirigeix David Fernández, Marta Capel, Susanna Ga-

rachana, Carles Gilabert, Anna Gras-Carreño, Pep Miràs i Toni Sevilla
a ‘Maldita fortuna’, una comèdia del mateix autor que ‘El sopar dels
idiotes’, Francis Veber, que mostra que no és tan important tenir
diners com saber aparentar que es tenen.

Estimat inspector d’Hisenda
JUSTO BARRANCO
Barcelona

P

aco Mir està triomfant a Madrid amb
els Bits de Tricicle,
però tot i així es multiplica als escenaris. Prepara

dia d’un autor molt estimat
per a ell: Francis Veber, el creador d’obres com El sopar dels
idiotes o Salir del armario. Un
autor que el 2013 va crear un
nou èxit, Cher trésor, que Mir
ha convertit ara en Maldita fortuna per a la seva estrena

amics i que està cuidant el pis
d’un supermalvat perseguit
per Hisenda”. Efectivament,
Hisenda acudirà al pis –atapeït, per cert, d’absurdes obres
d’art contemporani de les
quals l’obra es burla amb acarnissament–, i això serà l’inici

from Ibiza. Presentació
d’aquest llibre de José Corbacho i
Juan Cruz.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19 hores).

People

bre de Grégoire Polet, amb Joan de
Sagarra i Sergi Pàmies.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

d’aquest llibre d’Alexandra Roma.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

De pel·lícula. Projecció de la pel·lícula

Inch'allah (Canadà, VOSC).

Centre cívic Cotxeres Borrell. Viladomat, 2-8 (19.30 hores).

TELÈFONS
ÚTILS

senten el seu primer disc, Han git on
the wall.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (20 hores). Gratuït, reservar 933-237-790.

ONCA al Palau. El sextet de l’ONCA Bà-

sic, Barrockers, ofereix un concert
amb obres de Charpentier, Händel o
Bach entre d’altres. 13 euros.
Palau de la Música (20 hores).

ció d’aquesta nova col·lecció, dedicada als autors llatinoamericans més
influents.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (20 hores).

Barcelona!. Presentació d’aquest lli-

Un océano entre tú y yo. Presentació

Dijous blues. The Blake Snakes pre-

Clásicos Hispanoamericanos. Presenta-

diants de piano.

bre de Martín Caparrós, a càrrec de
Pere Ortín i l’autor.
Llibreria Altaïr. Gran Via de les Corts
Catalanes, 616 (19 hores).

Lola Lafon, autora de La pequeña comunista que no sonreía nunca.
Institut Francès. Moià, 8 (19.30 h).

Aloma. Gratuït.
Centre cívic Navas. Navas de Tolosa,
312 (20 hores).

Aula orquestra de l’Esmuc. Lepant,
150 (19 hores).

El hambre. Presentació d’aquest lli-

Trobada amb un autor. Trobada amb

Música BCN. Viatge sonor per la història de la música. Concert del Quartet

L’Esmuc en concert. Concert d’estu-

‘Parirás con dolor’, perspectiva de gènere i viabilitat; nous i vells drets. Conferència a càrrec de Francesc Reina,
pedagog social.
Biblioteca Pública Arús. Passeig de
Sant Joan, 26 (19 hores).

Cicle de dones directores. Projecció de
la pel·lícula Tres dies amb la família,
de Mar Coll (Espanya, 2009).
Centre cívic Fort Pienc. Pl. del Fort Pienc, 4-5 (19.30 h). Entrada lliure.

El run-run del nyigo-nyigo. Concert de
Cabosanroque i Pierre Bastien.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (20 h).
Kaimerata Concert. Cicle Mendelssohn
IV. Els professors del Conservatori del

Marta Capel
i David
teatral a Espanya.
La ópera de cuatro
Fernández
Una obra que,
notas per als Teaen una escena
com d’altres que
tros del Canal, una
de Maldita
ha adaptat Mir, secomèdia lírica confortuna
rà bilingüe en castemporània per a
tellà i català, i que
tota la família que
s’estrena el proper 8 d’abril. I posa en escena l’actor David
al mateix teatre madrileny Fernández –especialment comunta de nou des del proper negut per haver encarnat Rodia 20 una obra que va estar a dolfo Chikilicuatre a EuroviBarcelona la temporada passa- sió i que ja va protagonitzar El
da: Un jeta, dos jefes, que allà sopar dels idiotes– per donar vies titularà Dos peor que uno. I da –diu Mir– “a un home a
des d’avui dirigeix al teatre l’atur, desesperadíssim, al qual
Apolo del Paral·lel una comè- han abandonat la dona i els

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

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

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

TEATRE APOLO

d’una petita bogeria amb un
gran resultat: a aquest home
sense blanca que cuida la mansió se li acut que si li fessin una
inspecció d’Hisenda a ell mateix, potser les coses canviarien. Aconsegueix ser inspeccionat i tothom el comença a
veure de nou interessant pensant que amaga diners. “Tornen la seva dona i els amics
que el marginaven. La reflexió
de Veber és que l’important no
és tant tenir diners com fer-ho
veure”, assenyala Mir.c

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

Liceu, Kai Gleusteen, Llums Claret i
Catherine Ordronneau, presenten el
concert Mendelssohn: maduresa i romanticisme.
Auditori Conservatori Liceu. Nou de la
Rambla, 88 (20 hores). 20 euros.
Panorama: Barcelona negra. El cicle

musical BCNmp7 arrenca la seva 10a
edició amb les actuacions de Sta, The
Slingshots i Dj Griffi. 7 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (20 hores).
Concertsperquèsí. Concert a càrrec de
Joana Serrat. Gratuït, cal recollir entrades.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (20.15 hores).

Gas Natural .......................900-750-750
Fecsa-Endesa .....................902-536-536
Manyà 24 h ......................93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN .....902-076-902
Âltima Serveis Funeraris .....902-230-238
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Intensitat a ’Tristanyi Isolda’
ValeriGergiev
i I’Orquestra
delTeatre
Mari(nski
porten
al Liceu
I’bperadeWagner
enversi(~concert.
PerMartaPorter
ValedGergievjafa anysque~s
un dels directors wagnerians
imprescindiblesdel panorama
actual. Aterraal GranTeatredel
LIceuarnbI’Orquestradel Teatre
Man3nskide Sant Petersburg,
quedirigeix, perinterpretaruna
de les bperesm~spassionals
del repertodde tots els temps,
Tristanyi /solda.
Lacita es preveucorn undels
granshits dela temporada
i ja
s’ha pegutveurea I’Oderade
Pans-en la versi6 esc~nicade
PaterSellarsi
videcescenografia
deBill Viola-,
Londres,NovaYork, Baden
Baden
i moltesaltres ciutats de
tot el mSn.
Tot t queal Uceunopodrern
gaudirde les videecreacions
de
Viola,ja queI’bpera es presenta
en versid concert, si’que podrem
gaudirdela visi(~ intensa,
apassionada
i plena de matisos
del director osseta.=V~gner,
en
ser interpretat per I’Orquestra
del Man3nski,sona
completament
wagneribi, no
obstant aixb,tambGsonaa
MarFnski-ha
dit Gergiev-.El
color de la mQsicade Wagner
no
(~sfbcil d’aconseguir
per
qualsevol
orquestra,fins i tot
per unade bona.Es necessita
un sentimentunamicaespecial
del tempoi la densitatde so".
Peraixb,el let quesigui en
versi5concertfins i tot li agrade:
"En paisosonI’bpera ~s
important,corn a R~issia,nomE=s
apareix una novaposadaen
escena
d’obrescorn Tristanyi
Isoldecarla 5 o 7 anys;i crecque
a vegadesels cantantsse

MI~SWAGNER:
SIEGFRIEDS
ADOJO

deixendur sirnplementper
EL ~L M.AI~IiNSKI
I’atmosferaclue crea aquesta
Gergie~
acaba
dedirigir la
bella mdsicade Wagner".
’Teattalogla’
a SantPetemburg,
.................................................................................................
unaproducci~$
delMadins~d
arab
Ve=lerl
Oe~’glev
ser~,el de.18al
inspiraci6
esc~nica
enla mitoiogia
d’Oss~lJa,
liar deldirector.
Ueeu,dlrm el die Iberc~mera.
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EL DE ROBERTCARSEN
El Uceu
t~ encartell,i finsa123
demaw,
’Siegffied’,tercerapart
dela ’Tetralogta’,
arnbdirecci6
d’escena
deRober~
Carsen
i una
producci(~
espectacular,

O

Mesconcerts de
cl;~ssica a tlmeout.cal
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Nostalgiad’aquellsanysd’amor
i Iluita
Arab74 anysJoanBaezsembla
estar en unasegona(o tercera)
joventut, activa i sense
mossegar-se
la IlenEuaen les
sevesopinionspolrtiques. Va
tocar al Palauel 2008,va repetir
e~2010i ara torna arabdues
datesconsecutives
i una
efem~rideimportant:fa quatre
d~adesde I’edicid de
Diamonds
andrust, el seumillor
disc dels anys70, un cop
superatI’epicentredel
terratr~molhippie. Del seu ~tim
~lbumd’estudi, Dayafter
tomorrow,
ja enfa set anys,aixf
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queel quehaudem
d’esperar,
m~squeactualitat, ~s membria
col,lectiva, missat~e
positiu
-ara quela polEicaest~de
modaBaezimporta m~sque
mai-i el seugranrepertoride
folk, canedi versions,jasigui de
figures properesal seucor, com
les deDylan,o at nostre,cornles
versionsquehalet de Serrato
El rossinyol-nofalla quantocaa
Barcelona. I~s unplaerrebre
els mites. -JavierBl~nquez
JoanBaeztornaal Palaude la
Melsica
el dJ.191el dr. 20.

03:10 Amar en tiempos
23:20 Ochéntame otra vez
01:10 La noche en 24H
PAÍS: España revueltos
04:50 TVE es música
03:10 TVE es música
PÁGINAS: 19

02:45 Campeonato
02:45 Puro Cuatro
Europeo
de
Poker
04:00
FRECUENCIA: Lunes a viernes Shopping
03:00 Comprando en casa
05:15 Puro Cuatro
O.J.D.: 179919

05:00 Fusión sono
06:00 Zumba GH
Edition

 Barcelona TV.TARIFA:
08:00 Notícies
porteria205000
12:05 Infobarris 12:35 Àrtic resum 13:10 Connexió Barcelona 14:00 BTV N
2125matí
€ 10:00 La rambla 11:00 LaE.G.M.:

B 17:30153
Connexió
neu 20:00 Notícies vespre 20:30 Àrtic 21:30 Terrícoles 22:00 Les notícies de les
el mambo 17:10 El planÁREA:
CM² Barcelona
- 17% 19:30 Central de
SECCIÓN: BARCELONA
 25 TV. 06:00 Agenda cultura’t 07:00 Gaudeix la festa 15:00 Barcelonautes 17:00 Caminant X Catalunya 20:00 Viure de l’esència 20:30 Barcelonaut
12 Marzo, 2015

Sortir

sala B del Teatre Principal.



de 12 euros. www.teatreprincipalbcn.com.

La Rambla, 27 (21.00 hores). Des

MÚSICA

Joan Colomo
El músic i cantautor ofereix
avui un concert al Born
Centre Cultural dins del
cicle Born de Cançons.
Presenta el seu nou disc El
tennis del futur. Plaça
Comercial, 12 (20.00 hores).
Preu: 10 i 15 euros.


CONCERT

Franco Battiato
El cantautor italià estrena al
Guitar BCN el projecte vanguardista Joe Patti s Experimental Group (2014), on col·la-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA



CINEMA

Claudia Llosa
bora amb l’enginyer de so Pino
Pinax Pischetola en temes
clàssics i nous. Palau de la Música, 4 (21 h). Entrades esgotades.


ESCENA

‘Tuppersex’
La comèdia d’èxit Tuppersex, dirigida per Edu Pericas
i protagonitzada per Alicia
González Laá i Gretel
Stuyck, torna a Barcelona
durant cinc setmanes, a la

La directora de cinema
Claudia Llosa assisteix a la
presentació als Cinemes
Texas de la seva pel·lícula
No ploris, vola, interpretada
per Jennifer Connelly,
Mélanie Laurent i Cillian
Murphy. Llosa va guanyar
l’Ós d’Or a Berlín per la seva
anterior cinta, La Teta
Asustada. Bailén, 205. Avui a
les 18.00 hores. Preu: 3 euros.

www.cinemestexas.cat.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 27

O.J.D.: 9531

TARIFA: 2150 €

E.G.M.: 76000

ÁREA: 450 CM² - 50%

SECCIÓN: COMARCAS
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ALTCAMP¯LA NOVA PROGRAMACI£~ ES DUR~,ATERME DEL 22 DE MAR(;AL 13 DE JUNY

Noves propostes en la programaci6
del Convent de les Arts d’AIcover
QuinMasferrer,Toti
Soler i l’Orquestra
CameraMusicae,
entred’altres, plats
forts de la proposta
cultural de primavera
REDACCI(~

El Conventde les Arts d’Alcover
estrenala nova programaci6 cultural de primavera que es durh a
terme del zz de mar~al 13 de juny.
Aquest magnific escenari acollirh un total de vuit propostesde diferents disciplines comel teatre,
la mfisica i el cinema. Aquestes
tindran lloc habitualment en diu
menge.
Destaquen tres plats forts
d’aquesta nova programaci6 dirigida a totes les franges d’edat.
E1primerd’ells arriba el 19 d’abril
de la mhdeToti SoleriJoan Massotkleiner ambl’espectacle Mull.
Mistica i Faula, un recital-concert que ret homenatge al set~
centenari de la mort de Ramon
Llull, personatge cabdal en el
m6nde les lletres catalanes. Destaca tamb~ la com~diaTemps, de
Teatre de Guerrilla, protagonitzada per Quire Masferrer, que el
z6 d’abril ens oferirh 90 minuts
de reflexi6 irbnica sobre la vida
ilamort.

La tarragoninaOrquestra
Camera
Musicae
ensinterpretar~l’LaSimfoniaconcertant’,de Mozart.

Destaca tamb6 la pres~ncia del tich de la m~tde Pere Zanuy,amic
viola solista Joaquln Riquelme, de la familia. A continuaci6 es
finic membrede l’Estat espanyol projectarh el film Salvador.
que forma part de la prestigiosa
Filharm6nica de Berlin.
Arrencael dia 22 de marfi
La programacid es comple- Les propostes familiars obriran
menta ambl’actuaci6 del mfisic la programaci6 estable, el pro
Joan Daus~ queens presentar~
per zz de mart,a chrrec de la comambveu i piano el seu filtim disc panyiavallenca Pa Sucat ambl’es
pectacle Elvestit nou de la Caputxeta arab botes. E1 lO de maigserh
dia de cinemafiamiliar arab lapro
E1z6 d’abril actuarh jecci6
de la pel.llcula Frozen. El
Concert de CameraMusicae
Teatrede Guerrilla, regnedelgel, de Disney>,.I final
Latarragonina Orquestra Cameel 7 dejuny, tindr~lloc la reambl’obra’Temps’, ment,
ra Musicae ens interpretar~ La
presentaci6d’El soldadetdeplom,,,
Simfonia concertant, de Mozart.
protagonitzada per dels lleidatans Festuc Teatre.
Aquest concert extraordinari,
Les entrades anticipades es
QuimMasferrer
podran adquirir a la Casa de Culque tancar~ la programacid, s’estrenar~ al Convent el proper 13
tura- Ca Cosmed’Alcover i a tradejunyiposteriorment es repreOnser~sdem?~?.La cita tindrhlloc v6s d el nou portal web: www.consentar~ al Palau de la Mfisica Ca el 17 de maig. La mem6riahist6
ventarts.cat. E1 mateix dia de la
talana. Alcover acollirh un dels rica ser~ present al Convent, el funci6 tamb~ es poden comprar
dos finics concerts que la forma proper 3] de maig, a trav6s de la ataquilla, des d’unahora abans de
ci6 oferirh d’aquest espectacle.
confer~ncia sobre el cas PuigAn- l’espectacle. Per tal de fer m6s
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atractiva l’oferta cultural s’han
posat a disposici6 dels espectadots una sbrie d’abonaments que
aglutinen els actes per temhti
ques. Hitrobemels abonaments
’Sant Jordi’,’Mfisica’,’Familiars’
i ’General’. Aquest filtim integra
tots els espectacles de la programaci6.
Coma novetat s’ha creat el
Carnet del Convent de les Arts,
que ofereix una sbrie d’avantatges als seus usuaris. Aquest, de
carhcter anual, 6s personali per
metrh adquirir les entrades i abonaments a un preu redu’/t, rebre
informaci6 en primlcia de les ac
tivitats que es realitzen al Convent, gaudir d’actes gratffits, entre d’altres.
Per a m~sinformaci6 sobre les
activitats del Conventde lesArts
d’Alcover cal consultar la web:
www.conventarts.cati a trav6s de
les xarxes socials habituals.
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ENTREVISTA

« ‘La Passió’ muestra emociones y
sentimientos totalmente actuales»
Jordi Savall
❘ MÚSICO ❘
El Auditori Enric Granados de Lleida acogerá este sábado el estreno de la ‘Passió segons
Sant Mateu’ que al día siguiente llegará al Palau de la Música de Barcelona
PERE FRANCESCH/ACN

R. BANYERES

El violagambista Jordi Savall,
uno de los músicos catalanes más
internacionales, estrenará en
Lleida la dirección de la Passió
segons Sant Mateu de J. S. Bach,
obras cumbre de la música clásica. Eso sí, se reserva para él
también la función de violagambista, porque “no me pude resistir”, afirmó. Los papeles principales de Evangelista y Jesús
los interpretarán el tenor Jörg
Dürmüller y el barítono
MatthiasWinckhler, respectivamente, mientras que los solistas
del primer coro serán Marta
Mathéu (soprano); Maarten Engeltjes (contratenor), Manuel
König (tenor) y Stephan MacLeod (barítono). Los del segundo, Ruby Hughes (soprano);
Margot Oitzinger (mezzo);Thomas Hobbs (tenor) y Matthew
Brook (barítono). El sábado estrenará el concierto en Lleida y
el domingo lo llevará al Palau de
la Música de Barcelona.
¿Qué le lleva a calificar esta Passió como ‘el Everest de la música’.
Es una de las obras más complejas y ricas del siglo XVIII, llena
de sentimientos que habla de
emoción, de la vida y del amor.
¿Por qué ha tardado tanto en
atreverse con ella?
La Passió está llena de sentimientos y emociones totalmente actuales. Para transmitir esto,
el lenguaje tiene mucha importancia. En un principio, nuestros
intérpretes eran básicamente catalanes, españoles y latinos.Ahora tras años de experiencia, contamos también con alemanes.Y
nosotros tenemos más bagaje.
¿Qué es lo que la hace tan actual?
Porque a Jesús le ocurren cosas
que pasan hoy en día. Lo sacrifican y es víctima del fanatismo,

EL CONCIERTO
Concierto: La Passió segons Sant
Mateu, de J. S. Bach.
Director: Jordi Savall.
Intérpretes: Coral Infantil Amics
de la Unió, La Capella Reial de
Catalunya, Le Concert des Nations.
Concierto: Passió segons Sant
Mateu de J. S. Bach.
Dia: Sábado 14.
Hora: 19.00h. En principio estaba
previsto a las 20.30h, aunque se ha
producido un cambio de horario.
Las personas con entradas
compradas de forma anticipada y
que quieran devolverlas podrán
hacerlo en taquilla.
Precio: 35€ y 25€ (reducida)
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del poder y de la connivencia
con los grupos religiosos, que saben que es inocente, pero a todos les da igual. Eso sucede hoy
en día desgraciadamente también en muchos lugares.
¿Cómo está concebida la obra
que veremos en Lleida?
Mezcla los cantos, la plegaria,
los grandes coros, el doble coro,
con una vertiente operística, que
pondrá en el escenario un coro
de 34 voces y una orquesta barroca de instrumentos de época
que conforman un conjunto de
68 músicos. Les pido a los músicos que la interpreten con sentimiento, pensando en los seres queridos, en los que no están, en quienes querrían que estuviesen...
¿También usted?
Sin duda. Desde que murió

Montse [Figueras, su mujer y
compañera en la música] vivo la
música de un modo mucho más
intenso.
¿Ha tenido repercusiones que
no aceptase el Premio Nacional
de la Música que le otorgó el ministerio?
En cierta forma. Estábamos negociando una esponsorización
con una firma del centro de España que se echó atrás y algunas otras cosas por el estilo. Sin
embargo, creo que hice bien. Ese
año había ido dos veces a negociar a Madrid sin ninguna respuesta, por lo que cuando llegó
el premio pensé, ¿qué sentido
tiene?Además, creo que mi decisión ha ayudado a que jóvenes
se den cuenta de que hay muchas formas de tirar adelante si
una institución te da la espalda.

