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la vida de Lorca al Grec
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L’actor i director Pep Tosar s’endinsa en la
vida de Federico García Lorca en un
espectacle coproduït pel Grec, que es pot
veure des d’avui i fins diumenge a l’espai
Hiroshima. Tosar s’acompanya del guitarra
flamenc Jesús Guerrero, el bailaor Jesús
Carmona i la cantaora Alba Carmona.

La violoncel·lista i especialista en música
O.J.D.:Erica
14121
contemporània
Wise, membre del
grup Experimental Funktion, interpretarà
E.G.M.:
127000
peces de
György Ligeti,
Morton Feldman,
Kaija Saariaho i Tristan Perich avui al
SECCIÓN:
ESTIU
Macba (19.30 h). El concert forma part del
cicle de música Contínuum.

PÁGINAS: 8
TARIFA: 2377 €
ÁREA: 495 CM² - 59%
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Xavier Sabata passeja
pels colors del Barroc
al Palau de la Música
La formació grega Armonia Atenea acompanya
el contratenor en un concert de grans àries
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

El contratenor Xavier Sabata (Avià,
1976) respon a la trucada des de l’aeroport de Munic. Està a punt de viatjar a
Grècia per assajar amb l’Armonia Atenea, la formació que dirigeix George Petrou i amb la qual compartirà el concert
d’aquest divendres al Palau de la Música. “Serà un passeig pels colors barrocs
de la vocalitat operística. Tenia ganes de
fer un concert amb grans escenes barroques que m’han acompanyat els últims anys”, explica Sabata. De fet, no
deixen d’acompanyar-lo. El 12 de juliol va estrenar a Freiburg Orlando, de
Händel, una òpera de la qual interpretarà l’ària Fammi comabattere al Palau.
“Volia fer Orlando perquè m’agrada
molt el personatge, però a més he quedat molt gratament sorprès de l’acollida que ha tingut l’espectacle. La posada en escena és de Joachim Schloemer,
i és molt interessant perquè a nivell interpretatiu és un gran paper. Tot just
hem començat i hi ha funcions fins al
gener”, diu Sabata. Tan bé ha funcionat
que volen afegir-hi més funcions. “Faré
totes les que tenia per contracte, però

les que vulguin afegir-hi no sé si podré
fer-les totes, perquè a principis d’any
tinc la reposició de Farnace que vaig
cantar a l’òpera d’Hongria. S’han de
quadrar les agendes”, reflexiona. El seu
calendari està ben atapeït. Sabata, que
té el centre d’operacions a Brussel·les
–“És molt pràctic perquè amb tren pots
anar a tot arreu”, diu–, enregistrarà un
disc al setembre, farà una gira de Tamerlano en versió concert i treballa des
de fa un any i mig amb el compositor
Hans Thomalla enllestint una òpera sobre Kaspar Hauser, el noi salvatge de
Nuremberg.
La intel·ligència de Händel

El programa del concert al Palau inclou
peces de Vivaldi, Hasse i Porpora, però
el gran protagonista és Händel, “una
font inacabable d’inspiració” per al contratenor. “Händel ha escrit algunes de
les melodies més meravelloses del repertori barroc, però a mi m’interessa
sobretot la capacitat que té per desgranar psicologia en els seus personatges”,
assegura. I torna a Orlando, l’última
òpera del compositor de Halle que va
cantar el castrati Senesino. “Era molt
coneguda l’enemistat entre tots dos
–recorda Sabata–. Händel n’estava fart,

El contratenor Xavier Sabata cantarà àries barroques de Vivaldi, Händel i
Porpora aquest divendres al Palau de la Música. MICHAL NOVAK

de Senesino, i li va escriure un paper que
sabia que no li agradaria: té poques àries i ningú s’enamora d’un personatge
que es torna boig i que cau antipàtic. Tot
i així, és un paper meravellós artísticament. Händel tenia una intel·ligència
espectacular. Posava tantes capes de
significat en la seva música, que és una
font inesgotable”, insisteix abans d’afegir que hi ha pocs compositors del Barroc que connectin el teatre i la música
com ho feia Händel.
Sempre a la recerca de personatges
que suposin “un desafiament”, Sabata
elogia la “flexibilitat” de George Petrou
i l’Armonia Atenea. “Al George el vaig
conèixer quan vam enregistrar Alessan-

dro per a Decca. Em va sorprendre moltíssim perquè és un director que treballa amb repertori antic i modern amb
flexibilitat mental i interpretativa, i això li dóna molt espontaneïtat i li treu rigidesa a la interpretació. A més, li agraden molt les veus, l’òpera, l’espectacle,
i no té complexos”, diu Sabata, que no
amaga el seu entusiasme quan parla del
músic grec: “Un dels millors enregistraments d’una òpera de Händel és el Juli
Cèsar de George Petrou”, exclama.
A Sabata, a més, li fa “una il·lusió especial” poder portar a Barcelona la
formació grega ara que a Grècia “tothom està fent tot el que pot per tirar
endavant”.e

ART

El MNAC rep obres romàniques i pintures de Borrassà i Martorell
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

Les col·leccions d’art romànic i gòtic del
Museu Nacional d’Art de Catalunya
presentaran novetats a la tardor, quan
hi ingressin les disset obres que ha donat Antonio Gallardo Ballart, de la farmacèutica Almirall, incloses dins un
acord que l’empresari va signar ahir
amb Miquel Roca, el president del museu, i el conseller d’Economia, Andreu
Mas-Colell. L’acord també preveu que
la resta de peces de la col·lecció entraran al museu en concepte de pagament
d’impostos i de drets de successió.
Entre les disset obres que s’incorporaran a la col·lecció d’art medieval del

El MNAC rebrà aquest fragment dels
murals de Santa Eulàlia d’Estaon. MNAC
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MNAC hi ha peces destacades d’artistes
clau dels segles XIV i XV en l’àmbit català, com ara els Serra, Lluís Borrassà i
Bernat Martorell. D’aquest últim pintor
el museu rebrà la taula Santa Llúcia repartint almoina, d’un retaule de la santa del qual el MNAC conserva una altra
taula, Martiri de santa Llúcia.
La col·lecció d’Antonio Gallardo Ballart també inclou obres hispàniques, i
el museu rebrà pintures de Martín Bernat i Nicolás Francés. Entres les peces
destacades d’art romànic hi ha fragments de pintura mural procedents de
monuments de Catalunya, com un de
l’església de Santa Eulàlia d’Estaon (Pallars Sobirà), i de Castella, tots datats
dels segles XII i XIII. Aquesta operació
constitueix l’ingrés d’art medieval al

museu més important des dels anys 50
i complementarà les seves col·leccions.
“De Lluís Borrassà en teníem poques
obres i Bernat Martorell és un dels
grans pintors de la Catalunya del Gòtic”, diu Jordi Camps, conservador en
cap de l’àrea del Romànic.
“És una col·lecció formada durant
dècades i d’una manera molt selectiva,
feta pausadament i escollint molt bé les
peces. El conjunt completa i millora
enormement els fons d’art romànic i gòtic que tenim”, subratlla el conservador.
Abans d’aquests fons, el MNAC ja havia
rebut obres en concepte de dació
d’obres d’art com a pagament d’impostos, com quatre peces de mobiliari de
Josep Maria Jujol que van ingressar al
museu el 2006.e

Festival Grec.
E Björk. Únic concert a Espanya
de la diva de gel. Presentarà Vulnicura, disc on ha col·laborat Arca,
triomfador del recent Sónar. 24 juliol. Poble Espanyol.
E Hard Rock Rising. Nou festival
i aposta per un model generalista.
Cartell: Lenny Kravitz, Vetusta
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nét d’Astor Piazzola, Daniel Pipi E Mark Knopfler. L’incombustiPiazzola, i el seu grup, E.G.M.:
Escalan- 129000
ble guitarrista presenta Tracker,
drum, conviden Concha Buika per el seu vuitè treball en solitari. 31
25%
SECCIÓN:
CATALUNYA
recuperar tangos i jazz. 29 juliol. juliol. Poble Espanyol.
E Maria del Mar Bonet. Amb DaTeatre Grec.

de discos mítics i llarga carrera en
solitari: incontestable. 19 agost.
Moog. Mas i Mas festival.
E Neneh Cherry. La gran cantant ofereix un únic concert a Catalunya amb el material del seu
darrer disc, Blank Project. 28
agost. Teatre Municipal El Jardí.
Figueres. Festival Acústica.

ment a la figura de Ramon Llull,
la tradició musical d’Armènia i
L’Ofrena musical.
Músiques de gran bellesa i espiritualitat inspiren també el Festival de Música Antiga dels Pirineus, amb joies com els recitals
del llaütista Hopkinson Smith a
Ordino (16 juliol) i Avià (17 juliol);
el duo de violagambistes Fahmi i
Rami Alqhai a Guardiola de
Berguedà (14 agost), Estamariu
(15 agost) i el Pont de Suert (16
agost), i El cant de la Sibil·la, amb
el contratenor Jordi Domènech i
La Xantria, a Sort (6 agost) i Escalarre (7 agost).
Per als amants del lied, la Schubertíada de Vilabertran llança
una oferta irresistible que té
aquest any el seu artista més fidel,
el baríton Matthias Goerne, per
partida doble; com a solista de la
versió de La cançó de la terra de

Mahler/Schönberg, dirigida per
Josep Pons (22 agost), i en recital
al costat del pianista Alexander
Schmalcz (23 agost). Atenció als
recitals de la mezzosoprano Sarah Connolly (27 agost) i la soprano Dorothea Röschmann (28
agost), ambdues acompanyades
per Malcolm Martineau; al recital
del pianista Iván Martín, i als concerts dels quartets Casals, Gerhard i Klimt (24, 25 i 26 agost).
Un dels grans mestres de la guitarra, Pepe Romero, acompanyat
per solistes de l’Orquestra Da Camera, i el pianista Paul Lewis protagonitzen les dues vetllades estel·lars del Festival Internacional
de Música Pau Casals del Vendrell (4 i 11 agost). Per la seva banda, el recital líric de la famosa soprano Ainhoa Arteta és la gran
aposta clàssica del Festival de la
Porta Ferrada (19 agost).

FRECUENCIA: Diario

Adrià Puntí actuarà a Empúries, i Pablo Alborán a Cap Roig. Björk i Mark Knopfler, al Poble Espanyol.

PÁGINAS: 8

Morla, Robbie Williams, Avicii,
€
Juanes. 24 i TARIFA:
25 juliol.2235
Platja
Fòrum i Parc De La Pau de BarceÁREA: 282 CM²
lona.
E Piazzola i Concha Buika. El

O.J.D.: 25725
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Clàssica de luxe pertot arreu
Javier Pérez Senz

L

a música clàssica gaudeix
de bona salut en el circuit
dels festivals d’estiu. Fins i
tot Barcelona, abans un desert en
propostes melòmanes d’altura,
s’ha posat les piles; així, el contratenor català Xavier Sabata i el conjunt grec Armonia Atenea protagonitzen la nova cita de la sèrie
Grans Veus de Palau 100, festa
barroca centrada en Händel (Palau, 17 de juliol), mentre que una
llegenda del moviment historicista, Ton Kopmann, i diversos solistes de l’Orquestra Barroca d’Amsterdam obriran el Festival Bachcelona 2015 amb dues vetllades cen-

trades en els concerts per a clavecí i L’Ofrena musical (Petit Palau,
23 i 24 juliol).
El debut del tenor Klaus Florian Vogt (31 juliol), el contratenor
Max Emanuel Cencic (10 agost) i
la soprano Diana Damrau (11
agost) posen molt alt el llistó líric
del Festival Castell de Peralada,
que tindrà com a plats forts el nou
muntatge d’Otello, de Verdi, amb
direcció musical de Riccardo Frizza i escènica de Paco Azorín; les
veus de Gregory Kunde, Eva-Maria Westbroek i Carlos Álvarez (1
agost), i la visita d’un dels màxims
divos del món operístic, el tenor
Juan Diego Flórez, amb l’Orquestra de Cadaqués (6 agost).
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La passió per les veus també
inunda el Festival de Torroella de
Montgrí. El tenor Josep Bros (2
agost) i les sopranos Anna Prohasha (6 agost) i María Bayo (17
agost) encapçalen la proposta lírica, que inclou una versió de concert de L’Orfeo, de Monteverdi,
amb l’Ensemble La Fenice (13
agost). Dues cites amb pianistes
com Kathia Buanitishvilli (14
agost) i Jan Lisiecki (18 agost) animen una programació que es
tancarà amb Jordi Savall i Hespèrion XXI (20 agost). Però abans,
Savall omplirà de bellesa musical
el Festival de Música Antiga de
Poblet amb tres concerts (14, 15 i
16 agost), dedicats respectiva-
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el saqueig d’una institució cultural

el jutge desencalla
el ‘cas Palau’ i
manté totes les
imputacions
Les associacions de
veïns demanen els
expedients de la L-9 i
la Ciutat de la Justícia
J. G. ALBALAT
BARCELONA

E

l procés judicial pel saqueig
del Palau de la Música en
l’època de Fèlix Millet i el
presumpte pagament de
comissions a CDC per part de Ferrovial es desencalla. El jutge que tramita la causa ha resolt els recursos presentats per les defenses de set imputats i el mateix partit polític, que
figura com a responsable civil a títol

La Diputació
de BCN acusa un
extresorer de CDC i
després se’n desdiu
ar en el cobrament de comissions
de Ferrovial a través del Palau de la
Música. El jutge només ha rectificat
errors. Els imputats poden recórrer
a l’Audiència de Barcelona, però ja
s’ha obert el període perquè les acusacions i el fiscal presentin els seus
nous escrits d’acusació.
LES ACUSACIONS / I així ho ha fet la Fe-

deració d’Associacions de Veïns i Veïnes (FAVB) de Barcelona, que, a més
de sol·licitar penes de
FERRAN NADEU
fins a 37 anys de presó
(per a Millet), reclama
que s’oficiï a l’empresa
pública Gestió d’Infraestructures (GISA), ara
Infraestructures de la
Generalitat, perquè
aporti una còpia de la
contractació de les
obres de la línia 9 del
Metro en els trams adjudicats a Ferrovial.
També demana que es
faci el mateix amb la
Generalitat i els expedients de la Ciutat de la
Justícia.
Per la seva part, la Diputació de Barcelona,
en mans de CDC (tant
33 Fèlix Millet i Jordi Montull, el 2014.
en l’anterior legislatulucratiu, i en un acte de tres folis ha ra com en l’actual), va entregar el
rebutjat les seves pretensions d’arxi- 10 de juny passat el seu escrit d’acuvar el cas.
sació en el qual imputava un delicEl magistrat s’ha reafirmat en te continuat de blanqueig de capil’acte que va dictar el maig passat, tals a qui va ser tresorer d’aquell
amb el qual donava per finalitzada partit Daniel Osàcar, per a qui rela investigació i mantenia les impu- clamava cinc anys de presó, i fetacions dels principals implicats, en- ia menció de l’entrega de diners a
tre ells Fèlix Millet; la seva mà dreta, Convergència. Aquest dimarts, peJordi Montull; directius de Ferrovi- rò, se’n va desdir i va presentar al
al, i l’extresorer de CDC Daniel Osà- jutjat la renúncia a continuar en el
car, que presumptament va medi- procés com a acusació. H
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33 Jordi Pujol conversa amb el presi

inVestigació ParlaMen

la ‘comiss
el clan va a
Només CiU evita parlar
del cas de l’expresident
i els d’altres polítics
RAFA JULVE
BARCELONA

Les conclusions sobre la comissió
Pujol seran pràcticament tan genèriques com ho van ser les explicacions que van donar l’expresident i la seva família al Parlament. Els diputats que han
participat en aquests treballs
d’investigació votaran demà les
recomanacions i el ple de la setmana que ve ratificarà el dictamen definitiu.
La principal coincidència és
que els Pujol es van comportar
amb total opacitat pel que es refereix als fons que van ocultar
a l’estranger i que tampoc han
aportat cap prova que demostri
que els diners corresponen a un
llegat que els va deixar l’avi. Només CiU evita mencionar el cas
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Barcelona

Cristina García Rodero, la primera fotògrafa espanyola que va entrar a l’agència Magnum, imparteix una classe magistral oberta al públic sobre el seu treball documental.

Paraules de fotògrafs
RICARD FADRIQUE

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Homosexualitat Estrena d’A yihad
for love, un documental de Parvez
Sharma sobre l’Islam i
l’homosexualitat. Amb Brigitte
Vasallo, Pol Galofré i Ludovic
Zahed, teòleg i imam homosexual.
Filmoteca. Plaça de Salvador Seguí,
1. A les 20.00 hores. 4 euros.
L’Illa Diagonal Cinema a la Fresca
amb Ocho apellidos vascos,
d’Emilio Martínez Lázaro. Jardins
de Sant Joan de Déu. A les 21.00
hores. 2 euros.

33 Projecció de fotografies obertes al públic, ahir, a la Virreina.
ceps d’Astúries, amb motiu del 40è
aniversari d’ella. Escenes familiars,
altres de Letizia sola i algunes altres
del Rei abraçat per les seves filles,
Elionor i Sofia, al jardí i a l’interior del palau de La Zarzuela, i també
als seus jardins. Per primera vegada,
una càmera va poder entrar en el seu
àmbit més familiar.
No obstant, no sol acceptar en-

concerT soLidari

50 anys de
l’Institut Guttmann
L’Institut Guttmann, centre de referència mundial en el tractament
i la rehabilitació integral de les persones afectades per lesions medullars i cerebrals, està tot aquest any
de celebració. I és molt lògic: compleix 50 anys, i ha volgut celebrar
l’efemèride organitzant una sèrie
d’actes per donar a conèixer la seva importància i la seva activitat,
que transcendeix l’àmbit estrictament mèdic.
Així, des del 12 d’abril, quan la
Cursa d’El Corte Inglés va donar el
tret de sortida als actes dedicant la
carrera a la institució, han organitzat unes jornades sobre salut cere-

Telèfons
Emergències
112
Urgències mèdiques
061
Creu Roja
93.300.65.65

‘Quan el futur ens atrapi’ Cicle de
cine i música a l’aire lliure a
CosmoCaixa amb el concert de
Marc Martín Quartet (21.00 h) i la
pel·lícula Matrix, d’Andy i Lana
Wachowski (22.00 h). Isaac Newton, 26. 4 euros (inclou entrada a
l’exposició Experiment any 2100).
Platja Cinema lliure a la platja,
mostra gratuïta de cine independent que avui projecta Todos están
muertos, de Beatriz Sanchís, i el
curt Harry grows up. Platja de Sant
Sebastià. 21.00 h.

L

a Virreina Centre de la Imatge
acull fins demà, dia 17, la trobada internacional de fotografia documental que, des del 2011, reuneix cada any fotògrafs, investigadors, editors i estudiants. Entre els
participants destaquen Olivia Arthur, Cristina García Rodero, Marco
Casino, Samuel Bollendorff, Laia
Abril, Carlos Spottorno i Mariela
Sancari.
Entre les activitats de lliure accés
destaquen projeccions de fotografies i les conferències de García Rodero (avui, a les 20.00 hores) sobre el
procés creatiu d’una reportera, i de
Spottorno que, demà, a la mateixa
hora, parlarà del curtmetratge documental A las puertas de Europa, guanyador d’un World Press Photo Multimedia del 2015.
Amb més de 40 anys d’experiència professional, García Rodero (Puerto Llano, Ciudad Real, 1949) comentarà les seves primeres fotos de
les festes populars a Espanya i a l’Europa mediterrània, passant per les
seves obres més emblemàtiques a
Cuba, Haití i els Estats Units, en què
retratava la cultura, la gent i les religions, fins a acostar-nos a les seves reflexions i interessos més recents.
La fotògrafa va sorprendre el
2012 amb els retrats de Letizia Ortiz i Felip VI, quan encara eren Prín-

cine

Clínic
93.227.54.00
Sant Pau
93.291.91.91
Vall d’Hebron
93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra
112
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càrrecs i acostuma a emprendre treballs de llarga recerca sobre tradicions populars i celebracions religioses i paganes. Fruit d’això és el seu
llibre España oculta. H
33 La Virreina Centre de la Imatge. La
Rambla, 99. D’11.30 a 21.30 hores.
Fins al 17 de juliol. photomeeting.ojo
depez.org/programa

bral a Tarragona i Lleida, unes altres per a la família de la Guttmann
a Andorra i una edició especial de
l’activitat escolar Mou-te... i veuràs!,
que porten a terme des de fa una dècada per promoure l’esport inclusiu en els col·legis, i que aquest any
ha tingut com a colofó un espectacle circense (a la foto).
Els que vulguin formar part
d’aquesta celebració, i alhora contribuir a finançar els projectes de
l’Institut Guttmann, tenen aquesta
nit una ocasió de fer-ho: el grup Por
fin es Viernes oferirà un concert a
la discoteca Luz de Gas (Muntaner,
246. 21.00 hores. 15 euros) a benefici de la institució. A més a més, en
l’acte es presentarà el vídeo musical que els professionals del centre,
amb els pacients i familiars, han fet
per celebrar l’aniversari, amb la collaboració del grup Blaumut. H

Guàrdia Urbana
092
Policia Nacional
091
Bombers-urgències
080
Inf. ciutadana
012
TMB
93.318.70.74

Inf. Renfe
Rodalies Renfe
Inf. aeroport
Inf. port
Ferrocarrils Gen.

Docufòrum Documental Ciudad
migrante, d’Alberto Bougleux, i
debat sobre les històries de la
diversitat. Espai Mescladís. Carders,
35. 19.30 h. Gratuït.
‘Juliols Joves’ Cicle de l’Ateneu
Barcelonès que avui organitza una
marató de la sèrie The Corner, de
David Simon. Canuda, 6. A les
18.00 hores. Entrada lliure.

conFerències
Autoajuda Josep M. Fericgla
pronunciarà la conferència Claus per
gestionar la pròpia vida i la pròpia
mort. La Sedeta. Sicília, 321. A les
19.00 hores. Entrada lliure.
Art digital En la segona mostra
d’art digital MAD, Pep Lluís de la
Rosa parlarà sobre Unicitat de les
obres per la venda d’art en format
digital. Hotel Amister. Avinguda de
Roma, 93. 19.00 hores. Gratuït.

FesTes
Raval Comença la festa major a:
3Guifré. Ball i rua. 20.15 hores.
3Plaça de Vicenç Martorell.
Pregó de Viqui Molins (21.00 h),
actuació de la coral Ment i Cos
(21.30 h) i ball i concert a càrrec de la
Raval’s Band (22.00 h).
3Casal Josep Trueta. Havaneres
amb els Taurons del Raval. Reina
Amàlia, 31. A les 17.00 hores.

902.320.320
900.410.041
902.404.704
93.298.60.00
93.205.15.15

Ràdio Taxi
93.303.30.33
Taxi Minusv.
93.420.80.88
Serv. Funer. BCN
902.076.902
Àltima Serv. Funer. 902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

jornades
Esports Mireia Belmonte i Pau
Gasol apadrinaran la presentació de
tres noves cerveses elaborades amb
sucs de fruita. Hi haurà classes
magistrals de spinning, ioga i funk de
la mà de Josef Ajram, Xuan-Lan i
Charlie Hussey. Moll de la Marina. A
les 17.00 hores.

Música
‘Els vespres de la UB’ Segueix
aquest cicle de concerts gratuïts als
jardins de l’edifici històric amb
l’actuació de Germà Aire. Gran Via,
585. A les 21.00 hores.
Plaça del Palau Concerts gratuïts a
l’aire lliure davant del Palau de la
Música. Avui amb el grup Màia. De
19.30 a 21.30 hores.
Palau Robert Concert de
Rumbamazigha als jardins d’aquest
espai cultural. Passeig de Gràcia,
107. 20.30 hores. Gratuït.

TeaTre
Aire lliure La companyia Parking
Shakespeare comença les
representacions de la comèdia Al
vostre gust, dirigida per Llàtzer
García, al parc de l’Estació del Nord.
A les 19.00 hores. Gratuït.
‘Ple de Riure’ Festival de Teatre
Còmic del Masnou que avui ofereix
l’espectacle Xarivari Blues, de Circ
Los (plaça de Marcel·lina de Monteys.
20.00 hores) i Post-Clàssic, de Tortell
Poltrona (Ca n’Humet. Fontanills, 77.
22.00 h. 10 euros).

Tarragona
Música
Valls En el cicle En Viu. Música i vi al
claustre del Carme, concert de
Miquel Gil, que presentarà el seu
disc Matèria. Convent del Carme.
Plaça del Carme. 22.00 h. Gratuït.

Girona
cine
Roses Segueix la mostra a l’aire lliure
Cine Ciutadella amb el curt Con la
boca cerrada, d’Anna Farré, i la
pel·lícula El Gran Hotel Budapest, de
Wes Anderson. La Ciutadella. Avinguda de Rhode. 22.00 hores. 5 euros.

Lleida
Música
Pop Sideburn Quartet actuarà als
jardins del Segrià. Camí Cunillàs, 82.
A les 21.30 hores. Gratuït.

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat
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Anuari de la Música 2015

La música en directe als Països Catalans
Facturació

Concerts

59.621.231 61.424.730

11.924

Espectadors

Empleats fixos

7.792.039 7.739.875

11.841

267
215

+3%

2013

2014

-0,7%

2013

Festivals
2.079.111

espectadors

+0,5%

2014

-0,7%

2013

Sales

2014

-19,5%

2013

2014

Auditoris

Espectadors

Concerts

Espectadors

Concerts

-10,2%

-13,5%

+18,6%

+7,6%

que el 2014
Font: Anuari de la Música 2015

El sector català de la música en viu frena la caiguda en picat dels últims anys, tot i
la pèrdua constant de llocs de treball i el descens de públic i activitat en sales

Tocat, no enfonsat
Guillem Vidal
BARCELONA

La indústria catalana de la
música en directe les continua passant magres per
tirar endavant, tal i com es
desprèn de l’Anuari de la
Música que, cada estiu,
presenten el Grup Enderrock i l’Associació Professional de Representants,
Promotors i Mànagers de
Catalunya (ARC). “El panorama és desolador, sense senyals clars de recuperació”, admetien ahir els
seus autors. L’augment,
en un 3%, de la facturació
durant el 2014, però, sig-

nifica un bri d’optimisme
per a un sector que, des del
2011, ha vist reduït el seu
negoci en gairebé una
quarta part, tot i que el
manteniment de concerts
(11.841, únicament 83
menys que el 2013) i espectadors (estabilitzat en
més de 7 milions) es pot
considerar també com
una bona notícia si tenim
en compte l’espiral de descens dels últims quatre
anys, amb un 40% menys
d’assistents i un 20%
menys de bolos. La música
en viu, per tant, continua
tocada, però els indicadors d’enguany fan pensar
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que, més avall, ja no hi pot
caure, tot i que hi ha apartats –com la pèrdua de
llocs de treball, poc menys
d’un 20% en tan sols un
any– amb la llum d’alarma
encara ben encesa. “Hi ha
una base d’empreses que
abans eren petites i mitjanes i que ara són petites o
petitíssimes, i després les
grans promotores. La classe mitjana del sector musical està desapareixent o
viu en la precarietat”, analitza Jordi Gratacòs, president de l’ARC.
Sí que continuen en caiguda lliure les sales de concerts, que amb un 13%

menys d’activitat i una
pèrdua de públic del 10%
–les pitjors dades dels últims quatre anys– es mantenen en una preocupant
situació de crisi. “Ho es-

Des del 2011, el
sector ha vist
reduir el seu
negoci en
gairebé una
quarta part

tem passant molt malament”, admetia ahir Lluís
Torrents, president de
l’Associació de Sales de
Concerts de Catalunya
(ASACC). “L’IVA del 21%,
en una sala, té un doble
efecte, ja que ens impossibilita fer tants concerts i
repercuteix tant en el
preu de les entrades com
en el de les consumicions”.
Si bé les dades que presenten els locals de la capital
són diverses i fins a cert
punt desconcertants (notable augment de públic a
Bikini i Barts però davallada a l’Apolo i l’Heliogàbal),
a comarques la patacada

és arreu: 35% menys de
públic a la Stroika de Manresa, 33% al Clap de Mataró, 1,5% a la Mirona de
Salt i 48% al Cotton Club
de Lleida. Són dades, no
obstant això, que contrasten amb la flamant recuperació d’espectadors dels
auditoris, que gràcies sobretot a una millor optimització dels seus espais
han registrat notables
creixements de públic, per
exemple, al Palau de la
Música (un 20% més que
el 2013), L’Auditori de
Barcelona (10%), el de Girona (14%), L’Atlàntida de
Vic (105%) i el Teatre Au-
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dels
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La facturació de les dis
baixar, en contrast am

Nou ret
venda d
G. Vidal
BARCELONA

ditori
de
(123%).

Granollers

Festivals estables
D’altra banda, la bombolla
de festivals deixa d’inflarse per primer cop en el darrer quinquenni i manté les
xifres del 2013. Els espectadors en els principals
festivals de pop dels Països
Catalans –amb cites com
el Primavera Sound i el Sónar però, també, com el
FIB, l’Arenal Sound i el Rototom Sunsplash– s’estabilitzen (poc més de dos
milions, una xifra quasi
idèntica a la del 2013), tot
i que si ens fixem només
en Catalunya el creixe-

Els festivals pop
dels Països
Catalans van
atreure el 2013
dos milions de
visitants
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ment de públic és del
5,2%, gràcies a l’aparició
l’any 2014 de nous festivals com el Canet Rock o el
Vida.
L’Anuari de la Música
2015, finalment, es completa amb dades recollides
per la Generalitat l’any
2012, que asseguren que
la música representa a Catalunya el 0,2% del Producte Interior Brut (PIB),
menys de la meitat que el
conjunt de l’Estat espanyol, on el PIB musical és
del 0.49% gràcies, sobretot, a la concentració a Madrid de companyies multinacionals. I s’indica, també, que malgrat la caiguda
del negoci, ha augmentat
un 35% la creació de noves
empreses musicals. “Moltes empreses han de reduir plantilla, amb la qual
cosa tenim molta gent especialitzada que es queda
a l’atur i s’estableix pel seu
compte”, analitza Lluís
Torrents. “Això fa que un
pastís cada cop més petit
s’hagi de repartir entre
més gent que intenta buscar-se la vida.” ■

La facturació de les discogràfiques catalanes va ser
l’any passat un 16% inferior a la del 2013 (10,2 milions el 2014 i 12,1 l’exercici anterior), una tendència a la baixa que contrasta amb la revifada fins a
cert punt espectacular
que s’ha registrat en el
conjunt de l’Estat espanyol, on, per primera vegada en dotze anys, la venda
de continguts musicals va
augmentar l’any 2014 en
més d’un 20%. Les companyies catalanes facturen
actualment una tercera
part del que facturaven
l’any 2006, un descens no
únicament atribuïble a la
reducció de vendes de discos físics –un 15,7 menys–, sinó també a la de
formats digitals –amb una
baixada del 17,2%–. Blanco y Negro (amb un 38%
del mercat), Discmedi
(16%), Satélite K (14%) i
Música Global (8%) són les
companyies discogràfiques amb més quota de
mercat.
Habitual, d’altra banda,
en el top anual de vendes,
el disc de La Marató revalida el seu èxit amb 177.746
còpies. El segueixen Todo
es ahora de Manolo García
i Dos orillas d’Antonio
Orozco, amb 80.000 discos venuts cadascun; l’Antología desordenada de
Joan Manuel Serrat
(40.000), el recopilatori
de la segona temporada
d’Oh happy day (27.300),
el Granada de Sílvia Pérez
Cruz i Raül Fernández Miró (20.000), Esto es Esto-

Antonio Orozco –q
disc de La Marató, l

La producci
fonogràfica
català es ma
en cotes alte
834 referèn
en un any

pa (20.000), Som
Txarango (17.29
més d’entrar hi ha
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La majoria de la comissió del frau
atribueix irregularitats als Pujol

CDC evita referirse a l’expresident i qüestiona la “solvència” de la investigació

JAUME V. AROCA
Barcelona

La família Pujol, i molt especial
ment l’expresident i el seu pri
mogènit, Jordi Pujol Ferrusola,
ocupen bona part dels docu
ments de conclusions presentats
pels grups parlamentaris al final
de la comissió d’investigació so
bre el frau i l’evasió fiscal.
La comissió, constituïda el no
vembre del 2014 després que el
juliol del mateix any el mateix
expresident reconegués que la
seva família havia guardat du
rant anys fons opacs a Andorra,
tanca ara les seves sessions des
prés d’haver escoltat prop de 80
compareixents d’una llista de
més de 200 que inicialment van
presentar els grups polítics.
Davant d’aquesta comissió
han comparegut testimonis o
implicats en nombrosos casos de
corrupció, provats davant els tri
bunals o en curs d’investigació
que abasten als principals partits
polítics que han governat Cata
lunya en els últims trenta anys.
També han comparegut nom
brosos especialistes en la investi
gació de casos de corrupció, pe
riodistes y investigadors.
Aquests són les conclusions
que ahir varen presentar els
grups polítics i que es debatran
en el ple del Parlament de la set
mana que ve.
CDC: poca solvència. El grup ma
joritari de la Cambra –que va ha
ver d’acceptar de mala gana la
constitució d’aquesta comissió–
considera que després d’aquests
mesos “no pot arribar a conclusi
ons prou solvents respecte als
casos concrets que s’han inves
tigat” i es mostra molt crítica
amb el funcionament, ja que al
guns compareixents “han hagut
d’escoltar certes afirmacions i
conclusions
preestablertes”.
CDC creu necessari subratllar
que “Catalunya no és un país
corrupte”. En el seu al∙legat no

C’s: corrupció endèmica. El grup
de Ciutadans argüeix en el seu
al∙legat final que la corrupció ha
estat “una pràctica recurrent a
Catalunya. S’ha arribat a afirmar
que hi va haver silenci pels inte
ressos del país per aquesta causa
i pot ser que aquesta omertá con
tinuï present a Catalunya per
molts anys”. L’informe de Ciu
tadans afegeix que “hem presen
ciat l’ensorrament d’una època
política”, i proposen noves nor
mes per evitar la corrupció entre
els partits entre les quals apunta
l’aprofundiment de la democrà
cia interna, la declaració de la
responsabilitat patrimonial sub
sidiària dels partits i la prohibi
ció de les condonacions de deute
dels crèdits bancaris a les forma
cions polítiques.

PEDRO MADUEÑO

Jordi Pujol Ferrusola en la seva compareixença davant la comissió d’investigació el 23 de febrer

cita en cap moment la família
Pujol.
ERC: Pujol i Camacho, al fiscal. El
document de conclusions que ha
presentat el grup d’ERC –55 pà
gines– considera que els testi
monis de Jordi Pujol Ferrusola i
de la diputada Alicia Sánchez
Camacho davant la comissió han
de ser traslladades a la fiscalia en
considerar que “poden haver fal
tat a la veritat”. A més, ERC de
mana la reprovació de la líder del
PP per “no haver posat en conei
xement de la justícia els casos de
corrupció que coneixia”. L’infor
me dedica a gairebé deu pàgines
a descriure “la corrupció en els
governs de Pujol” enumerant
tots els casos coneguts i conclou
que el Parlament de Catalunya

ha de demanar a l’expresident
que sol∙liciti aixecar el secret
bancari sobre els seus comptes a
Andorra.
PSC: declaració patrimonial de
Pujol. El grup socialista en les se
ves conclusions finals insisteix
que la família del president
“hauria d’aportar, ell i el seu en
torn familiar més proper, tota la
seva documentació patrimonial,
d’acord amb l’actitud ètica que
sempre ha demanat dels altres”.
El PSC, com, de fet, la majoria
dels grups, critiquen el format de
les actuals comissions d’investi
gació.

l’autogovern de Catalunya “va
permetre, va facilitar i en alguns
casos va impulsar l’aprofitament
d’una talaia pública per afavorir
interessos particulars”. En les
seves conclusions demana que el
Parlament, en un paràgraf gaire
bé idèntic al que presenta el PSC,
que la família Pujol faci pública
una declaració íntegra del seu
patrimoni. La federació d’es
querres també es mostra crítica
amb el funcionament de la co
missió i amb els instruments dels
quals disposa el Parlament per
investigar i, sobretot, per
garantir la veracitat dels
testimonis.

ICV: relacions de connivència.
Iniciativa arrenca el seu al∙legat
suggerint que la construcció de

PP: més control públic. El do
cument final el grup parlamen
tari del Partit Popular considera

Fernández demana de combatre el
gihadisme “sense un alarmisme inútil”
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El ministre de l’Interior, Jorge
Fernández Díaz, va continuar
llançant ahir missatges sobre
l’amenaça del terrorisme gihadis
ta, per destacar que s’han “opti
mitzat els recursos” i la preven
ció, però que s’ha d’actuar “sense
un alarmisme inútil”. Fernández
Díaz va anar a Melilla per assistir

que la comissió no ha pogut ar
ribar a millors conclusions da
vant la falta es sinceritat de la
família Pujol i en canvi no es
menta la declaració de la seva
cap de files, Alicia Sánchez Ca
macho. L’informe reclama més
control públic sobre les finances
dels partits i una major protecció
dels treballadors públics davant
els dirigents polítics entre les
mesures per evitar els casos de
corrupció.

a l’acte d’investidura de Juan Jo
sé Imbroda com a president de la
ciutat autònoma, la qual cosa li va
donar ocasió de transmetre un
“missatge de tranquil∙litat sere
na” als seus habitants, assegurant
que no corren més riscos que al
tres ciutats d’Espanya o de ter
cers països. “El risc a tot Espanya
–va afirmar– és idèntic al que pa
tim tota la comunitat civilitzada
perquè aquesta amenaça és glo
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bal i indiscriminada i internacio
nal”. El titular d’Interior va recor
dar que arran dels atemptats del
passat 26 de juny es va elevar al
grau 4 el nivell de prevenció i es
va comunicar immediatament
perquè “els ciutadans tenen dret
de conèixer quin és el grau
d’amenaça”. En el cas de Melilla,
entre aquest any i el passat s’ha
registrat una vintena de deten
cions de presumptes gihadistes.c

CUP: finançament públic pels
partits. L’informe final del grup
mixt del Parlament, integrat pels
diputats de la CUP –el més ex
tens dels que s’han presentat,
amb gairebé vuitanta pàgines–
planteja un paquet de mesures
per evitar la corrupció dels par
tits polítics i advoca per “la crea
ció d’un sistema de finançament
públic suficient” mentre propo
sa la supressió de gairebé totes
les vies de finançament ja sigui
mitjançant donacions d’empre
ses o crèdits bancaris. Les con
clusions també proposen la pro
hibició de les aportacions a les
fundacions de partits que es van
utilitzar, per exemple, en el cas
Palau. Com la resta de forma
cions polítiques, l’ informe de la
CUP també planteja mesures per
evitar el frau fiscal i en aquest
àmbit suggereix que l’Adminis
tració “no reconegui personali
tat jurídica a les empreses que
tributen en paradisos fiscals” i en
conseqüència, demana que el
Govern i les institucions catala
nes no contractin aquestes em
preses.c
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PRESTIGIAR LA PERCUSSIÓ 4 Aquest és l’objectiu de fons que persegueix el bateria manresà Santi Arisa, que
després d’una llarga i reconeguda trajectòria ara engega el projecte BumBand Percussion acompanyat pel seu fill,
Dan Arisa, i per Víctor Nieto. L’espectacle es podrà veure aquest dissabte a Artés, a la Sala Dos de Gener
ARXIU ARISA

EL CONCERT

SANTI ARISA BUMBAND PERCUSSION
 LLOC: Sala Dos de Gener, Artés.  DIA:
dissabte 18 de juliol.  HORA: 19.30 h
 ENTRADES: a la venda el mateix dia a la

sala; es poden reservar per WhatsApp
al 667904539.  PREUS: 5€ (adults), 3€
(joves i jubilats) i 2€ (nens).

Víctor Nieto, Santi Arisa i Dan Arisa amb els bidons que formen part del nou espectacle

Arisa estrena al Bages un
nou projecte de percussió
 El bateria manresà actua dissabte a Artés amb el trio de percussió

BumBand Percussion fent un viatge intercultural a través del ritme
MARIA OLIVA | MANRESA

«Un dia o altre volia fer alguna
cosa únicament amb percussionistes, i ara era el moment». Així de
clar es mostra Santi Arisa, bateria
manresà de llarga trajectòria, que
ha decidit iniciar un nou projecte:
la BumBand Percussion. Es tracta
d'un espectacle en format trio, en
el qual l’acompanyen dos bateries

més joves: el seu ﬁll, Dan Arisa, i
Víctor Nieto. Tots dos havien treballat amb ell durant el període de
la desapareguda Tribu de Santi
Arisa, i el nou projecte és una manera de donar-los a conèixer.
L’espectacle, que ja s’ha fet en altres ocasions fora de la Catalunya
central, s’estrena aquest dissabte al
Bages. Es farà a Artés, a la Sala Dos

L’Abric de la Consagració
inicia la primera campanya
d’excavacions arqueològiques
projecte de recerca que inclou jaL’Institut Català de Paleoecolo- ciments com l’Abric Romaní, l’Agia Humana i Evolució Social (IP- bric Agut, la Balma dels Pinyons i
HES) i la Universitat de Jena (Ale- la Balma de Can Manel. Els treballs
manya) impulsen la primera cam- han documentat ocupacions hupanya d’excavacions arqueològi- manes que van des del Paleolític
ques a l’Abric de la Consagració, a Mitjà (a partir dels 70.000 anys
Capellades. L’objectiu és docu- abans d’ara) ﬁns al Mesolític (fa
PALAUelDE
LA MUSICA
CATALANAuns 10.000 anys abans d’ara). A l’Amentar
conjunt
de la seqüència
ACN/REDACCIÓ | MANRESA

de Gener, i formarà part del Cicle
d’Arts Escèniques i del Juliol Jove.
Amb una posada en escena
molt simple, aquesta nova aventura permet a Santi Arisa centrarse en el que sempre l’ha acompanyat: la percussió. L’espectacle ens
ofereix un viatge rítmic a través de
les diferents cultures i sonoritats
del món: dels ritmes suaus de

swing es passa al batec vital de bateries que envolta el pop, el rock i
el funky. El trio recorre la sonoritat dels gongs de l’Àsia, el poliritme dels països de l’Est del mediterrani, el cajón del sud, els ritmes
llatins i els instruments de fusta
africans. També hi ha lloc pel
djembe, la darbuka i ﬁns i tot els bidons, que tanquen l’espectacle.
Segons Arisa, «es tracta que la
gent pugui veure diversos instruments de percussió sense ornaments». I és que ell mai no ha
abandonat un cert punt de reivindicació del paper dels bateries:
«El bateria abans era algú que tenia el rol d’un porter d’un equip de
futbol». Amb el pas del temps,
«això ha anat canviant, i cada cop
hi ha més percussionistes amb
molt nivell musical». Arisa, però,
vol seguir dotant la percussió del
prestigi que tenen altres instruments: «Tinc ganes que sigui entesa de la mateixa manera que
els pianistes o els violinistes que actuen al Palau de la Música».
De cara al futur, li agradaria
«ampliar el format de l’espectacle,
i modernitzar-lo una mica, afeginthi sons i veus». Properament, ell i
el seu ﬁll també portaran la seva
percussió intercultural a diverses
escoles al Bages.
RAÚL BARTOLÍ/AJUNTAMENT DE CAPELLADES
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centraenla sacsejada
terra de]s
Balcans.¯ TeatreGrec.Dc. 22,

02.
LA TRAVIATA
Ultimaoportunitatper emocionarse arnbla tragediade la dama
deles cam~lies
eperistica.~
transmissi6
a la platja.
¯ GranTeatredel Liceu, Ds.1.8.

03.
XAVIER SABATA

el magnificcontratenor
d’Avi~.

04.
abordael ’Magnificat’, unade
i certa pegade Handelquea
¯ Palaude la M~sica.Dg. 19.

05.
per a unainstituci6 femenina,
El

¯ Palaude la Mdsica.Dj 23.

O
ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

M~sconcerts de
cl~ssica a

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 47

O.J.D.:

TARIFA: 2618 €

E.G.M.:

ÁREA: 322 CM² - 62%

SECCIÓN: MUSICA

16 Julio, 2015

Clbssi

-a

Unagran veu internacional
AI contratenor
catal~XavierSabata
se’l rifenpertot el m6n.
La
MartaPorterhi parlaabans
del seuretornal Palaudela Mesica
capacitatdegenerarunequipi
treballar b(~, alhoraque6s un
catalb XavierSabatas’ha
reconeixement
a I’estudi i la
convertit enunaaut~ntica
feinafeta".
estrella deI’bpera
Enels darrersanysha
internacional. La sevaveu
extraordinbda
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interpretat les ~)peresm6s
del barroc,i enet
magnetisme
esc~nicI’han dut a famoses
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i aratorna concertal Palauensoferirb,
acompanyat
de la formaci5
al Palaudela M~sica
dins del
noucicle GransVeusper
mostrar-nosI’essancia de
I’apera barroca.
Virtude, aclamati guardenat,
enels darrersanysse I’ha pogut
escoitar al BarbicandeLondres,
al Tha~tredels Champs-Elysaes
deParis, at LincolnCentera
NovaYork, a Alemanya,
Hongria,
RLIssia,Corea
i Austrblia,dirigit
per mestresde I’apera barroca
musical gregaArmoniaAtenea,
cornWilliamChristie, Ren~
fundadaper GeorgePetrou, una
Jacobs,FabioBiondi, Alan
Curtis,AndreaMaroon,Riccardo tria d’aquestspersonatges.
"S(~n&ries d’bperesde Handel
Minasii Jordi Savall.
que bananat mamant
1a meva
Ell no es reconeixuna
carrera, cornla pdmera
arab
estrella: "Unaestrella as
quavaig debutarel 2004arab
Madonna",
diu. Perbsap que
jugara pdmera
divisid li dana"la WilliamChristie", a m~s

Unaestrella ~s
Madonna,perb el
reconeixement
et permet
generar un equip

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

d’altresdeVivaldii Porpora.
I
tambaunaperla del repertori:
Oall’ondoso
perfglio...Aure,deh
perpieta, deGiulioCesare,
bperaquecomen~a
a preparar
ambla intencid dedebutar-la
en breu.
Despr~sdel seu aclamatCD
Badguys(2013), Sabataesta
preparantun nou~lbum.=Tinc
signatstres contractesper ales
’properestres temporaries
",
explica.I ~squemalgratla cdsi,
"la vendadeCDsde classica
segueixfuncionant", assegura.
"Jo nohe viscut I’~pocabona,
perbenel m~ndela classica :;
segueixhavent-hi
col-leccionistesi aficionatsque=:
valorenI’objecte, a bandaque
quanet proposenfer un CDjaes
dissenyaunagira de
presentaci~,cornene~m(~ndel
pop-rock,cosaqueas unamolt
bonacombinaci6".
XavierSabatacantael dv. 17
al Palaude la M~tsica.

denunció ayer que el jefe de
jó en dos ocasiones?
de los servicios
Siempre
me
he
confesado
fan
PAÍS: España
FRECUENCIA: Nacional
Lunes a viernes
informativos
cortó una
del
programa,
no
me
averPÁGINAS: 26
O.J.D.: 179919
parte de la intervención de
enterarte de lo con compañeros de profesión güenza para nada decirlo. A
TARIFA:
€ por ejemplo, no me
E.G.M.:
gusta198000Pedro Sánchez en el
bien4125mí,
en la televisión que no han encajado
Congreso, lo que dejó sin
el fútbol,
respeto
on humor sano. nuestras bromas. LoÁREA:
297 CM²
- 33% pero eso no significa
SECCIÓN: BARCELONA
sentido la frase ofrecida en
que
piense
que
la
gente
que
aunque
no
lo
entiendo:
alestado a nadie?
16 Julio, 2015
el Telediario 1.
he encontrado guien que se coloca delante de lo ve sea tonta.

FESTIVAL GREC

n guion y los hundes»

SortirAVUI ‘AMOR & SHAKESPEARE’
ESCENA  El Teatre Grec acull un espectacle basat en tres textos de Shakespeare. Es tracta

d’un viatge per les diverses formes de viure la passió amorosa. Teatre Grec. Passeig de Santa Madrona, 36. Des d’avui fins diumenge a les 22.00 hores. Preu: entre 16 i 28 euros. www.grec.bcn.cat.
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CONCERT



OBRA

Cercavila pels carrers
del barri del Raval

La Camera Musicae
tanca la temporada

Parking Shakespeare
a l’aire lliure

Una cercavila protagonitzat
per les principals societats
corals del barri serà el
primer acte programat de la
Festa Major del Raval. Hi
haurà ballada de gegants i
capgrossos. Avui a partir de les

L’Orquestra Camera
Musicae tancarà la temporada de concerts amb la
soprano tarragonina Marta
Mathéu com a solista. C/

Parking Shakespeare torna
un any més amb l’adaptació de la comèdia Al vostre
gust. Estació del Nord. Carrer

Palau de la Música, 4-6. Avui a

d’agost a les 19.00 hores.

les 20.30 hores. De 20 a 25 euros.

19.30 hores. www.bcn.cat.

www.palaumusica.cat.

Entrada gratuïta.
www.parkingshakespeare.com.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

d’Alí Bei, 80. Des d’avui fins al 2

