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Campaña contra megarotondas
de dos pisos en Menorca
∑ Denuncian la agresión
ambiental del
proyecto, que ocupa
35 campos de fútbol
MARÍA JESÚS CAÑIZARES
BARCELONA

Joan Manuel Serrat, Andreu Buenafuente e Iñaki Gabilondo, entre otros
personajes famosos, se han sumado a
la campaña #SOSMenorca contra la
construcción de cuatro megarotondas
de dos pisos en Menorca, en un tramo
de la carretera Me-1 de apenas 5 kilómetros entre Alaior y Maó y que está
considerado como el principal mirador de la isla. El presidente de la organización ecologista GOB Menorca, Jau-

me Obrador, y el responsable de Territorio de esta entidad, Miquel Camps,
presentaron ayer un manifiesto en defensa de la coherencia paisajística de
la carretera general de Menorca en el
que se advierte de que ese proyecto es
contrario a la «identidad y riqueza natural» de la isla y reclaman que se replantee la instalación de esos cuatro
macroenlaces. El economista Guillem
López Casasnovas, el locutor Joaquim
Maria Puyal, la actriz Àngels Gonyalons, los periodistas Lídia Heredia y
Josep Maria Ureta o la presidenta del
Palau de la Música, Mariona Carulla,
entre otros, firman el manifiesto.
Según Camps, la Comisión de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura de las Islas Baleares ha emitido varios informes en los que califica
esas rotondas de «desproporcionadas»

e «injustificadas». Pero, de momento,
el proyecto sigue adelante y ya se han
desbrozado los terrenos. El Círculo de
Economía de Menorca y el RACC también rechazan la obra.
GOB Menorca afirma que en ese tramo de vía no hay puntos negros de siniestralidad, por lo que no hay motivos de seguridad que justifiquen la
obra. Asimismo, el volumen de tráfico no supera los 12.000 vehículos al
año. La construcción de las cuatro megarotondas equivalen a 35 campos de
fútbol, tal es el impacto ambiental que
denuncia GOB Menorca. Asimismo,
los constructores han pedido que se
amplíe el presupuesto. «Es un error
ambiental y de estrategia económica»,
avisó Miquel Camps, ya que «el principal atractivo de Menorca es su condición de reserva de la biosfera».

Imagen virtual del modelo de rotonda de dos pisos que se quieren instalar en Menorca
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Ciència i art
l progrés humà, que aspira a allunyar-nos dels
comportaments primaris i brutals i a bastir espais de civilització i de
dignitat, parteix del desplegament
de les potencialitats de la nostra
ment articulades des de la construcció primordial del llenguatge oral,
però també dels llenguatges visuals,
amb voluntat artística i de representació simbòlica.
Dins de la inclinació que de vegades esdevé notòriament limitativa a
l’esquematisme en la descripció i la
interpretació de la realitat, podem
trobar una concepció de la ciència i
de l’art com a dues visions distants i
fins i tot contraposades i incompatibles. Els impulsors del projecte Ara
Ciència+Art en discrepem i optem
per afavorir el diàleg entre artistes i
científics i per aprofundir-hi, perquè
entenem que l’esperit humà s’eixampla i s’enlaira quan les fronteres
entre els diversos àmbits del coneixement i de l’expressió es tornen
permeables.
En l’anhel de dotar de sentit la
nostra experiència del món, ciència
i art, des del respecte a la seva respectiva naturalesa, poden avançar
juntes en l’exploració de l’esperit
humà i de les condicions que incideixen en la seva existència quotidiana,
en la seva relació amb l’entorn, en la
seva reflexió metafísica i en la seva
dimensió creativa.
És cert que a hores d’ara hi ha expressions de la creació artística que
reflecteixen el propòsit dels seus
creadors de nodrir-se de la ciència
per inspirar-s’hi. Cito com un dels
seus referents al nostre país el compositor Joan Guinjoan, autor d’ambicioses obres musicals sobre el sincrotró Alba o sobre el genoma humà.

E

onals. Des dels temps més
I és evident que algunes
remots l’ésser humà s’ha
formes artístiques emeresforçat alhora, d’una
geixen associades a la
banda, a conèixer i domitecnologia i hi integren
nar la realitat, i, de l’altra,
una aproximació que no
a interpretar-la artísticaés aliena a la perspectiva
ment, des de les pintures
científica, com les que terupestres. Entre els annen a veure amb la cièntics grecs la teoria i el pencia-ficció i totes les variCARLES
DUARTE
sament abstracte conviants de la imatge digitavien amb naturalitat amb
litzada. Però també ho és
PRESIDENT DEL CONCA
l’art. Recordem, posem
que disciplines artístiper cas, Tales de Milet.
ques com l’arquitectura
Diògenes Laerci (I, 22-44) ens en diu:
no es poden explicar sense incorpo“Tales [...] sembla, segons alguns, que
rar-hi la mirada científica. N’hi ha
Els
va ser el primer a estudiar els astres
prou referint-nos a un arquitecte
àmbits del
i a predir els eclipsis de Sol i els solstan notable com Lluís Domènech i
Montaner, que en obres com l’Hos- coneixement ticis. [...] Va mesurar l’altura de les pii de
ràmides a partir de llur ombra, despital de Sant Pau o el Palau de la Música va decidir d’assumir les aportal’expressió prés d’haver observat en quin moment la nostra ombra és igual a la
cions que el coneixement científic
poden
nostra altura. [...] D’ell ens han arride l’època li podia aportar, i que a
avançar
bat també les sentències següents. La
l’Escola d’Arquitectura de Barcelomés antiga entre les coses que exisna, que va dirigir durant un llarg i fejunts en
cund període (1900 i 1905-1919), va l’exploració teixen és déu, perquè és innat; la més
bella, el món, perquè és obra de déu;
professar, entre d’altres, l’assignatude l’esperit la més gran, l’espai, perquè ho conté
ra aplicacions de les ciències fisicotot; la més ràpida, la ment, perquè ho
naturals a l’arquitectura.
humà
travessa tot; la més forta, la necessiPerò és il·luminador de remuntartat, perquè domina sobre tot; la més
nos a períodes més antics i fundaci-
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sàvia, el temps, perquè ho revela tot”.
I hi podríem afegir tot seguit Parmènides, Aristòtil, Arquímedes... I Pitàgores, que era matemàtic i va analitzar la relació entre el to musical i la
longitud de la corda que vibra, i es referia a l’harmonia de les esferes posant en relació el moviment dels cossos celestes amb les proporcions musicals. Així mateix, l’astrònom Ptolomeu va escriure sobre música. I,
durant segles, en el conjunt de les
arts liberals que s’agrupaven dins el
que s’anomenava quadrivi hi coincidien, al costat de l’aritmètica i la geometria, l’astronomia i, una de les
arts més sublims, la música.
I, travessant els segles, es fa indispensable reivindicar la personalitat
polièdrica de Leonardo da Vinci, on
convergeixen brillantment el pensament científic i tota la grandesa de
l’art. I m’agradaria encara evocar
l’eminent astrònom de la segona
meitat del segle XVIII Friedrich W.
Herschel, descobridor d’Urà i constructor d’un telescopi gegantí, que
era organista i director d’orquestra.
Som conscients dels territoris
fructífers on conflueixen la ciència
i l’art. Ho fan ara com ho feien en el
passat que es fa present en nosaltres
a través de les paraules que, transformant-se, han travessat les generacions i, entrellaçades en textos, ens
han transmès pas rere pas el llegat
d’humanitat que compartim.
Assedegats de bellesa i de veritat,
sense menystenir el rigor exigent de
la ciència ni el talent lluminós de l’art,
ens convoquen l’impuls de la imaginació i la set de coneixement. Us proposem, doncs, que descobriu el projecte Ara Ciència+Art de la mà d’uns
col·laboradors excepcionals que han
acceptat el repte sempre apassionant
del diàleg.

CARTES I MISSATGES

Ganes d’arrencar a córrer

En comú per Catalunya?

Quan sento que CiU vol modificar la llei
de protecció animal per permetre la tornada de les corrides de toros a Catalunya, encara que sigui sense mort, em
pregunto: no havíem quedat que l’objectiu de fer la independència era aconseguir una Catalunya millor?
Llavors, per què fer marxa enrere en
aquells temes en els quals hem avançat
amb tant d’esforç? El propòsit hauria
d’anar justament en el sentit oposat, eradicar el toro embolat, el capllaçat i els toros a l’aigua, espectacles que denigren i
maltracten el dèbil. No hi ha prou mal en
aquest món perquè a sobre l’hàgim de
pagar i promoure? Com volen construir una Catalunya millor si els valors en
la infància són aquests? De què em serveix una Catalunya independent si els
que tenen el poder de canviar les coses
per bé no hi “veuen clar”?
Per a res. I és quan em vénen ganes d’arrencar a córrer, però no només d’Espanya,
sinó també de Catalunya.

Aquests dies s’ha donat a conèixer la
candidatura que, molt probablement,
encapçalarà Ada Colau a l’Ajuntament
de Barcelona. Personalment penso que
és una bona notícia: trencant les habituals tendències a la fragmentació de l’esquerra a casa nostra, forces de diferents
orígens i tipus han fet un esforç de generositat per presentar-se unides. Hi trobem l’esquerra transformadora clàssica
d’ICV-EUiA hereva del PSUC, forces
emergents com Podem, el Procés Constituent d’Arcadi Oliveres i Teresa Forcades i d’altres, però sobretot la candidatura recull un seguit de moviments
socials, vells i nous, des del moviment
veïnal fins a la defensa dels drets humans o la lluita de la PAH. És positiu que
l’esquerra transformadora hagi aconseguit aquesta unitat per a les eleccions
municipals a Barcelona.
Anant més enllà crec que hauríem de
demanar a les mateixes forces que han
confluït ara que siguin capaces de fer-ho
també el 27 de setembre a les eleccions al
Parlament de Catalunya. No sóc il·lús i sé

MARTA SALVADOR NAVARRO
MOLINS DE REI

les dificultats que té i la negativa d’alguna de les forces a repetir confluència al
setembre, però penso que es farà difícil
d’entendre que el que és bo per a Barcelona no ho sigui per a Catalunya.
JAUME ROVIRA MARSAL
BARCELONA

La importància de la lletra
Un dels invents més importants de la humanitat és l’alfabet. Transcriure sons
humans en grafies, i després combinarles i donar-los estructura i significat, ha
fomentat les relacions humanes, el pensament i també el món personal de la
imaginació.
Som en un món en què la pluja d’imatges és com un tsunami, i hem de recordar
que moltes d’aquestes tenen un doble
fons de manipulació.
Fomentar la lectura, a banda d’enriquir-nos tant en el món imaginari individual, també ens desperta el sentit crític
que tot ser humà ha de procurar tenir per
conservar la seva dignitat.
M. CARME HARO ROCA
BANYOLES

Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:
@diariARA

facebook.com/diariARA @ cartes@ara.cat
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Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona

Fe d’errades: opinio@ara.cat

Un exercici d’imaginació
Us imagineu un món sense armes? Seria molt senzill d’aconseguir, tan fàcil
com prohibir als fabricants de fer-ne
més. A partir d’aquí el món seria molt
més raonable. És evident que tothom vol
defensar les seves idees i territoris, però sense armes, l’única manera d’aconseguir-ho seria a través de les paraules i
els raonaments. Gens de sang ni agressivitat. La llibertat d’expressió seria més
lliure sense l’amenaça d’una pistola o
una bomba. Diuen que els humans som
més intel·ligents que els animals, però hi
ha una diferència vital: ells mai han fet
servir aquesta eina tan terrorífica inventada per nosaltres i que només serveix
per matar sense cap raonament previ.
ALBERT ALTÉS SEGURA
VIC

Les cartes enviades pels lectors han de tenir
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el
dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica,
número de carnet d’identitat
i un telèfon de contacte.
Les cartes no es respondran.
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liminan de sus listas
sos de corrupción

PP aún depende de decisiones de los jueces

n con el caso
a.
o de algunos
ndiente de lo
r los jueces.
indican que
encuentra Igoy presidente
e Madrid, cután condicioe imputación
Púnica de su
dor Vitoria, y
va del asunto.
sión sobre el
Javier León
de Valladolid,
ril, en plena
municipales,
banquillo por
usticia (León
jecutado una
ica que afecque residía).
al, no obstanor las provinenos conocir ejemplo, 20

Algunos nombres
E Un

total de 20 candidatos
a alcaldes en Galicia están
imputados por corrupción: 15
populares, cuatro socialistas
y uno del BNG.
E León

de la Riva, alcalde de
Valladolid (PP), va a ser
juzgado el 27 de abril, en
plena precampaña de las
municipales. No ha sido
nombrado aún.
E El

PSOE apartó ayer a
Casimiro Curbelo de su lista
de La Gomera. Está
imputado por corrupción.
alcaldes gallegos imputados
por casos de corrupción (15 del
Partido Popular, cuatro socialistas y uno del Bloque Nacionalista Galego) van a repetir como
candidatos en las municipales,

11

aunque ninguno en capital de
provincia.
El presidente de Melilla y senador del PP, Juan José Imbroda, quiere repetir pese a que el
Tribunal Supremo lo investiga
por un delito de prevaricación
presuntamente cometido en la
contratación por la ciudad autónoma de un abogado con fondos
públicos. Pero también el candidato del PSOE a la alcaldía de
Granada, Francisco Cuenca, y
los cinco que le siguen en la lista están siendo investigados por
denuncia falsa. Ayer mismo, el
exportavoz de Pesca del PP en el
Parlamento andaluz y candidato a la alcaldía de Barbate (Cádiz), José Manuel Martínez Malia, declaró como imputado a
raíz de la denuncia presentada
por el patrón del Nuevo Pepita
Aurora por la supuesta falsificación de su firma para la permuta de los derechos de pesca de
su embarcación cinco meses
después de que naufragase.

El calendario
judicial marca
las cuatro citas
electorales
J. MARTÍN-ARROYO, Sevilla
El calendario de las grandes causas judiciales marcará las cuatro campañas electorales previstas a lo largo del año. Desde los
próximos comicios andaluces
del 22 de marzo, pendientes de
investigaciones como los cursos
de formación o los ERE, hasta
las elecciones generales previstas para noviembre, con los hitos judiciales del caso Gürtel que
pueden acaparar los debates
electorales del próximo otoño.
Entre marzo y noviembre,
las campañas para las elecciones municipales del 24 de mayo
estarán teñidas de titulares relacionados con la trama Gürtel y
el caso Bárcenas sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. En paralelo, la instrucción del caso ERE en el Tribunal Supremo, con la declaración de cinco cargos aforados
del PSOE en abril, y las resoluciones de la juez Mercedes Alaya, serán un dolor de cabeza para los socialistas.
Mientras, la cita en las urnas
en Cataluña para septiembre estará marcada por las causas
abiertas que investigan la fortuna de la familia Pujol y el caso
Palau, pendiente de juicio, sobre
la corrupción en la gestión del
Palau de la Música y que toca de
lleno al Gobierno de CiU.
Las causas vinculadas a la
Gürtel marcarán probablemente el discurso de muchos líderes
en la precampaña de las elecciones generales. El primer juicio
en la Audiencia Nacional para
45 de los casi 200 imputados,
entre ellos tres extesoreros del
Partido Popular, de momento carece aún de fecha. Pero también
están bajo la lupa judicial los
contratos adjudicados a la trama en Valencia, Boadilla del
Monte y Arganda (Madrid) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Comicios andaluces

en el Congreso de los Diputados. / gorka lejarcegi

no hace con sus imputados

la dimisión de los afectados por el ‘caso Gürtel’

de Valencia, el
está más adeirigentes solo
gos cuando se
el juicio.
pción va a voloral y el Partiibuyó ayer un
no, con motiandaluzas del
que presentan
a Junta, Susajada de la cosegún añade,

la designó el expresidente José
Antonio Griñán cuando “tuvo
que huir de Andalucía acosado
por la corrupción”.
Mientras, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió en que
los expresidentes andaluces declararán como imputados y agregó: “A nadie se le llama a declarar
como imputado sin delito concreto”, ante la interpretación de los
socialistas de que la citación de
Chaves y Griñán no supone su
imputación.

Por Izquierda Unida, el coordinador general en Andalucía, Antonio Maíllo, reclamó que los aforados dejen sus escaños y señaló
que el hecho de que no lo hagan
demuestra que la palabra de Susana Díaz “no vale nada”. Para el
lehendakari, Iñigo Urkullu, “el
problema” del PSOE es que “está
haciendo lo contrario a lo que
dijeron”. “Es una cuestión de coherencia”, dijo en referencia al
mantenimiento de ambos expresidentes en sus escaños.
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La cita más cercana serán las
elecciones andaluzas del 22 de
marzo, bajo la sombra de las
causas que analizan la pasada
gestión socialista desde la Junta
de Andalucía. Los sobresaltos
para el PSOE pueden llegar a través de detenciones, citaciones judiciales llamativas o autos que
acaparen los titulares.
El caso de los cursos de formación de la Junta andaluza,
que instruye Alaya, mantiene
una investigación bajo secreto
de sumario que puede destaparse mediante detenciones en
cualquier momento. La medida
busca investigar con total reserva graves indicios de criminalidad sobre las ayudas del Gobierno andaluz y este secreto puede
levantarse en cualquier momento. Además, otros 17 juzgados investigan estos cursos y la policía
prevé sumar más detenciones
en sus pesquisas abiertas. Mientras, Alaya ha citado al exconsejero Antonio Fernández como
imputado el 3 de marzo.
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Recomanem...

TEATRE Shakespeare

M

per B. Cia

p

Shakespeare és el peculiar concert del Cor de Cambra del Palau
de la Música, en homenatge al
dramaturg anglès, que combinarà la música coral basada en els
seus textos amb obres de John
Dowland —compositor de la mateixa època— i amb un rapsode,
l’actor Pere Arquillué, que llegirà
textos del Bard. L’espectacle,
ideat per Josep Vila i Casañas, es
podrà veure dissabte al Teatre
Fortuny de Reus i diumenge al
Petit Palau.
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EXPOSICIÓ Bibliotecàries
ORDRES SAGRADES
Benjamin Black
Bromera
286 pàgines. 19,95 euros
Sisena entrega
de la sèrie del
patòleg Quirke,
que a la taula
d’autòpsies es
troba amb el
cadàver d’un
amic de Phoebe, la seva filla.
Jimmy Minor,
periodista del Clarison, investigava
els tinkers (venedors ambulants irlandesos). Pel mig es creuen els
interessos de l’elit eclesiàstica catòlica... Bona trama, fondària psicològica i excel·lent literatura: per alguna cosa l’autor darrere el pseudònim és John Banville.
LES PLANES
Gerald Murnane
Minúscula
142 pàgines. 14 euros
Gerald Murnane (Melbourne,
1939) ha rebut
els principals
premis de les
lletres australianes,
jugant
amb una notable hibridació
de gèneres. Aquí, el periple d’un
jove director de cinema que viatja
pels immensos interiors deserts de
l’illa-continent, on es quedarà enganxat durant anys, serveix a Murnane per reflexionar sobre art, pas
del temps i llibres. Gran joia en petit format.
EL PERICH. SENSE CADUCITAT
Raquel Perich i Jaume Capdevila
Efadós
192 pàgines. 22,90 euros
“La
llibertat
d’un acaba allà
on comença la
llibertat d’un altre amb més diners”. És un
dels lúcids aforismes
que
creà Jaume Perich i que la seva filla,
juntament amb el també ninotaire
Jaume Capdevila, aplega en aquest
homenatge 20 anys després de la
mort del gran humorista, que recorden amics i admiradors com
Juan Marsé, Jordi Évole, Joaquim
M. Puyal, David Fernández, Forges...
GAUDÍ A LA SEU DE MALLORCA. EL FERROS FORJATS
Baltasar Coll
Lleonard Muntaner
62 pàgines. 10 euros
Gaudí tenia cura fins a l’obsessió dels detalls
dels
edificis
que construïa,
fossin del material que fossin.
Baltasar Coll va
dedicar 15 anys
a estudiar la
relació de Gaudí amb Mallorca,
però el treball d’aquest canonge de
la Seu de Palma no es va arribar a
publicar, a excepció del pròleg
d’aquesta obra, centrada en els ferros forjats de la Seu.
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per C. G.

Des de la pionera Escola de Bibliotecàries de la Mancomunitat fins
a l’actual Facultat de Biblioteconomia, han passat cent anys. A BiblioTec (Palau Robert, Barcelona)
aprofiten l’efemèride per il·lustrar amb imatges i dades tot el
procés i destacar el paper de les
bibliotecàries com a testimonis
de la història. Poques institucions
i persones simbolitzen més bé la
cultura arribant al poble.

Expressions de la pintura

B

Roberta Bosco

C

T

ot i la proximitat geogràfica, és rar veure exposicions d’artistes italians a
Espanya, i tampoc solen estar
presents en les col·lectives. Ben
al contrari del que succeeix a la
col·lecció Suñol, on és el país
més ben representat després
d’Espanya, tant quantitativament com qualitativament. Una
abundància que ha permès a
Sergi Aguilar, director de la
Suñol, programar una exposició
amb obres de primeríssima fila.
Itàlia. Els sis sentits pren el
títol de l’obra d’Alighiero Boetti
que obre el recorregut, en què
l’artista ha escrit els verbs dels
cinc sentits i el de la raó: pensar.
L’enunciat s’adapta perfectament a les 17 obres seleccionades, treballs cerebrals “molt rics
en contingut, que posen de manifest la importància del pensament com un ens sensible en
l’art”, segons Xavier de Luca,
conservador de la col·lecció.
La mostra arrenca amb una
secció dedicada al futurisme,
presidida per una obra mestra
de Giacomo Balla de 1915, que
és la més antiga de la col·lecció.
L’acompanya Pillola (1967), de
Lucio Fontana, un homenatge a
la píndola anticonceptiva, en
aquells anys símbol de les batalles feministes. Les altres obres
s’emmarquen entre 1958, data
d’una pintura de Gastone Novelli, artista mort prematurament
que presenta unes similituds
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Lapsus XI, una pintura de Miquel Mont que s’exhibeix a la Fundació Suñol.

Una retrospectiva de
Miquel Mont i el millor
dels ‘seus’ artistes italians,
a la Fundació Suñol
sorprenents amb Tàpies, i 1982,
any al qual pertany una obra de
dos metres de Nino Longobardi,
representant de la transavantguarda, l’últim gran moviment artístic italià.
Josep Suñol va entrar en l’art
italià de la mà de Carla Panicali,

directora de la galeria Marlborough de Roma i companya del
pintor Carlo Battaglia, present a
la mostra. Ells mateixos i artistes com Muntadas i Xifré, marxants com Fernando Vijande, i
la crítica Maria Lluïsa Borràs
van participar en la Festa ritual
que Antonio Miralda va organitzar el 1976 per inaugurar la nova casa de Suñol. La memòria
d’aquella celebració artística es
plasma en un tros de tela pintat
per Giorgio Griffa.
A més, al primer pis es presenta Mai és suficient, una
monogràfica de Miquel Mont

(Barcelona, 1960), artista establert a París des de fa anys i
molt ben representat a la
col·lecció Suñol. Interessat en la
investigació formal de la pintura, amb els anys Mont ha anat
ampliant la dimensió i el suport
de les seves obres. La mostra inclou una sèrie de figures geomètriques de materials industrials
que s’exhibeixen al costat de superfícies de les mateixes mides
pintades a la paret, i una altra
sèrie que combina traços de pintura, papers enganxats i materials superposats.

primer disc en 16 anys. Apolo.
20.00 h (24 euros).

clàssic per interpretar les seves
cançons més conegudes. La
Mirona (Salt). 23.00 h (20 euros).

E

Concerts
Dijous 19
Dulce Pontes. Interpretacions
d’Astor Piazzola, Camarón i
Aznavour donen forma a la nova
obra de Dulce, Peregrinação.
L’Auditori. 21.00 h (24 euros).

Víctor Manuel. Un altre cantautor de llibre, que a més celebra
50 anys sobre els escenaris.
Convidats especials arrodoniran
la festa. Auditori Fòrum. 21.00 h
(entre 32 i 52 euros).

Divendres 20
Sidonie. Una de les bandes més
actives de Barcelona presenta
Sierra y Canadá, darrer treball.
Bikini. 20.00 h (12 euros).

Dissabte 21
Lichis. Qui va ser líder de La Cabra Mecánica ha tret un disc en
solitari anomenat Modo avión.
Una oportunitat de veure’l amb
un projecte propi. Music Hall.
20.00 h (15 euros).

Ismael Serrano. Cantautor amb
la personalitat dels cantautors
d’esquerres i convençut del
poder de la música. Teatre
Joventut. 21.00 h (24 euros).
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The Afghan Whigs. Una altra
banda que torna. Ho va fer el
2012 i ara presenta material,

Javier Ruibal. Cantautor amb accent meridional, vida i amor,
flamenc i Magrib, sensualitat i
carrer. Presenta Quédate
conmigo. Luz de Gas. 21.00 h
(18 euros).
Miguel Campello. Qui fou cantant d’El Bicho presenta el seu
tercer disc en solitari, Chatarrero
3, camina. Pop flamencat. Bikini.
20.00 h (22 euros).
Albert Pla. Amb Diego Cortés,
Albert Pla recupera el repertori

Dimarts 24
Jolie Holland. De vegades se la
compara amb Joe Henry, potser
perquè a la seva música s’hi
troba country, blues, jazz i
gospel. Talent des de Nova York.
Barts. 21.00 h (22 euros).
Scott Bradlee. Arranjar en clau
swing peces de rock, rhythm and
blues i pop és la feina de Scott,
música vintage feta amb ulls
contemporanis. Apolo. 21.00 h
(24 euros).
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COMPRAR I BEURE
Gastrobar Basílico

MÚSICA Folk suec
per Luis Hidalgo

per A. L.

José González. Economia de mitjans. No n’hi calen gaires a José
González per captivar el seu públic.
Amb una guitarra i la veu en té
prou. Nascut a Göteborg de pares
argentins, José aplica la seva veu al
cultiu del folk independent, i amb
aquesta xarxa captiva les seves audiències, que segueixen els concerts com uns rituals íntims. És el
primer concert de la sèrie dedicada a la música escandinava. González presentarà Vestiges & Claws.
L’Auditori. Dia 20, 21:00 (28 euros).

Tot renovant la fórmula que
l’ha portat a l’èxit, el grup Andilana se suma al moment
d’expansió que està vivint el
passeig Paral·lel amb la seva
nova aposta el restaurant Basílico, més que un espai gastronòmic, un gastrobar en el
qual es crea un maridatge constant entre plats innovadors i
cuina artesanal.
De la creativitat de Pere Nacarino, xef amb una dilatada
trajectòria en establiments d’ho-

tels de luxe, la carta es presenta
com una barreja variada de
peixos, mariscs, carns, productes frescos de temporada i verdures de l’horta recollides cada

Bellesa i dolor en dansa
Carmen del Val

E

xcel·lent cartell de dansa
pel cap de setmana a Barcelona. Dues magnífiques
companyies presenten dos estimulants espectacles al Mercat
de les Flors i al Liceu. En el primer, a partir d’aquesta nit i fins
dissabte, serà el grup britànic de
dansa-teatre DV8 Physical Theatre qui oferirà John, una obra del
director del grup, l’australià
Lloyd Newson. Al Liceu serà la
companyia alemanya Semperoper la que brindarà —demà i dissabte— Una vetllada amb William Forsythe, amb algunes de
les més emblemàtiques coreografies del creador nord-americà.
John és el nou treball de dansa-teatre de text de Lloyd Newson, director i fundador del grup
des de 1986. Els seus treballs
han influït decisivament en la
dansa i el teatre contemporanis.
Provocador, polifacètic i compromès políticament, les seves
produccions escèniques i cinematogràfiques amb la companyia han estat guardonades amb
importants premis. Per a la
creació de John, Newson va entrevistar 50 homes en una sauna
gai, als quals els va fer preguntes
sobre l’amor i el sexe per poder
idear l’home protagonista del
seu espectacle. El resultat és una
extraordinària i commovedora
història sobre un home real.
Anys de delinqüència, drogo-

La ballarina Elena Vostrotina, de la companyia alemanya Semperoper.

addicció i lluita per la supervivència porten John a
una recerca en la qual la
seva vida convergeix amb
la d’altres en un lloc inesperat. Aquesta nova producció de dansa-teatre verbatim (al peu de la lletra)
enllaça amb dos espectacles anteriors de DV8: To
be straight with you
(Grand Prix de la Danse,
2009, París) i Can we talk
about this? (premi Helpmann al millor espectacle
de dansa del 2012), el qual
es va poder veure al Mercat el maig del 2012, amb
mesures estrictes de seguretat pel seu contingut:
una erudita crítica sobre
l’islam. En aquesta ocasió,
la companyia DV8 informa que John és un espectacle únicament per a
adults, amb un llenguatge
dur i escenes de nus.
Per la seva banda, el
Semperoper Ballet de Dresden s’ha convertit en una
de les companyies més
prestigioses de clàssic i
contemporani d’Europa
des que el 2006 va agafarne la direcció el canadenc
Aaron Watkin. Al Liceu
oferirà Una vetllada amb
William Forsythe, del qual
Watkin és un especialista,
ja que va ser ballarí de Forsythe en els temps del ballet de Frankfurt i va ser

Epstein i De Filippo, a la Filmoteca
Adriano Luciani

L

’obra del cineasta Jean Epstein ha quedat amagada durant molts anys, gairebé sepultada en els arxius de la Cinémathèque Française i exhibida
esporàdicament al gran públic.
És simptomàtic d’aquest oblit el
fet que la primera retrospectiva
dedicada al seu treball s’organitzés l’any passat només a França,
poc després dels 60 anys de la seva mort el 1953. La Filmoteca de
Catalunya exhibirà fins al proper
17 de març Jean Epstein: El cinema o embalsamar el moviment, homenatge a un artista polifacètic,

emblema del moviment cinematogràfic impressionista dels anys
vint del segle passat, que va ser
secretari d’un dels germans Lumière i que és considerat un dels
pares fundadors del cinema contemporani.
“La història sempre tendeix a
buscar etiquetes, i a Epstein el
van definir com un símbol de l’impressionisme. És una fórmula singular per a un cineasta que va ser
molt més que això. Entre d’altres,
va ser un teòric, inspirador de Buñuel i precursor d’una nova forma de fer documentals”, explica
Esteve Riambau, director de la Filmoteca. El cicle projectarà una

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

trentena de pel·lícules, que Epstein va rodar entre 1923 i 1948,
amb l’objectiu de recuperar un
dels primers filòsofs del cinema,
que, després de matricular-se a la
facultat de medicina de Lió, va
abandonar la carrera per dedicarse a redactar els seus primers assajos de literatura i filosofia. Fa
uns mesos la Cinémathèque va decidir restaurar tota la seva filmografia, la mateixa que s’exposarà
aquest mes a la Filmoteca, on es
podran veure, entre d’altres, L’alberg vermell i Cor fidel. Dues cintes del 1923 en què es poden observar els trets característics del
treball d’un artista que amb poc

més de 20 anys va codificar molt
nítidament la seva idea de cinema, mitjançant el concepte de fotogènia, la capacitat que el cinema té per revelar l’essència de les
coses a través de la càmera.
Paral·lelament a la retrospectiva dedicada a Epstein, la Filmoteca inaugurarà demà Eduardo De
Filippo i l’art de la comèdia. Quatre cintes que pretenen reivindicar la producció d’un dels més
grans actors i dramaturgs italians
en un moment particularment
propici. “En l’àmbit del teatre
aquest any De Filippo té un gran
pes”, assenyala Riambau, i de fet
just dijous passat al Teatre Nacio-

dia. La protagonista d’aquest nou espai, estilísticament inspirat
en les antigues tavernes
dels anys cinquanta, és la
gran barra destinada a qui
vulgui gaudir
d’una copa de
vi, un vermut
d’aixeta i unes tapes ràpides.
Basílico. Paral·lel, 142 Barcelona.
www.grupandilana.com/es/restaurantes/basilico

també repetidor de les seves peces a tot el món. Al coliseu barceloní el Semperoper ballarà dos
títols fonamentals a l’hora d’accedir i entendre el coreògraf nordamericà: In the middle, somewhart elevated i Enemy in the
figure. El moment culminant
d’aquesta vetllada serà Neue suite, una suite de “passos a dos” especialment creada per al Semperoper Ballet a partir d’adaptacions de Händel, Berio, Slingerland,
New Sleep i Bach, estrenades per
Forsythe entre 1977 i 1990.

Espectacle per
a adults al Mercat
de les Flors
i tradició al Liceu
L’última vegada que el Semperoper va actuar al Gran Teatre del Liceu, el 2010, va quedar
gratament gravada en la memòria del públic amb un espectacle que va oferir una moderna i
minimalista Giselle, en versió de
David Dawson. Si el treball del
conjunt alemany va ser aclaparador, l’individual va arribar a tallar la respiració de l’espectador
per la qualitat de moviment dels
seus intèrprets.

JOHN
DV8. Mercat de les Flors
Del 19 al 21 de febrer. 25 euros
UNA VETLLADA AMB
WILLIAM FORSYTHE
Semperoper. Gran Teatre del Liceu
20 i 21 de febrer. De 8 a 107 euros

nal de Catalunya va estrenar L’art
de la comèdia, en la seva adaptació dirigida i protagonitzada
per Lluís Homar. Fins al proper
dia 27, el cicle donarà a conèixer
les diferents facetes artístiques
del geni napolità. Com a director i
actor a Nàpols milionària, com a
guionista a Pa, amor i gelosia, dirigida per Luigi Comencini el 1954,
i també com a autor objecte de
diverses adaptacions. És el cas de
Dissabte, diumenge i dilluns de
l’oscaritzat Paolo Sorrentino, que
el 2004, amb el seu actor fetitxe
Toni Servillo, va rodar una versió
televisiva de la comèdia homònima d’Eduardo De Filippo.

EDUARDO DE FILIPPO I L’ART DE LA
COMÈDIA / JEAN EPSTEIN: EL CINEMA O EMBALSAMAR EL MOVIMENT
www.filmoteca.cat/web/
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Exposició
al Palau Robert

Xcèntric, el
cinema del CCCB

Celebra cent
anys d’estudis i de
professió bibliotecària

Projeccions els
diumenges i els dijous
de gener i febrer

BARCELONA

als nous models. Col·loqui
a l’Ateneu Barcelonès, a
càrrec de Vicenç Altaió.

EXPOSICIÓ

‘Disseny per viure’. Fins
al 17 de maig es podrà
veure la primera exposició temporal del Museu
del Disseny. La presentació reuneix 99 projectes
que aporten solucions a
problemes quotidians,
com per exemple un carro d’anar a comprar que
incorpora un petit motor
i que es pot arrossegar
sense cansar-se i un drone preparat especialment per a l’extinció d’incendis que estalvia perills
a pilots i bombers. Comissariada per Òscar
Guayabero, Disseny per
viure posa l’accent en la
contemporaneïtat i en la
utilitat, i presenta un disseny creatiu, innovador i
implicat socialment.

BARCELONA

18.30 CONFERÈNCIA
‘Les idees jurídiques
de Ramon Llull’. Forma
part d’un cicle de conferències anomenat Institucions del nostre dret
que tindrà lloc a la Sala
Nicolau d’Olwer de l’IEC.
Organitzada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) i l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de
Barcelona.

BARCELONA

19.00 DEBATS
‘Disseny i transformació social’. S’inaugura al
projecte de Foment de les
Arts i el Disseny Xarxes
d’opinió, amb el suport
de Mazda Rebels. Es tracta d’un conjunt d’actes
per conèixer i debatre al
voltant d’objectes i conceptes que a través del
disseny promouen, instiguen, alimenten o detonen la transformació
social. Avui es presentaran dos projectes que
responen a la temàtica:
Poster for tomorrow,
a través d’un dels seus
fundadors, Hervé Matiné, i Reflectants, del
col·lectiu Enmedio.

BARCELONA
19.00 ARTS
PLÀSTIQUES

‘Les arts en context
històric, polític, cultural i estètic’. De l’ascensió en el franquisme tardà
fins a la institucionalització democràtica. De la fallida del sistema simbòlic

BARCELONA

19.00 FOTOGRAFIA
‘La notte, 1961’. Es podrà anar a veure fins al 25
de maig. És una mostra
del projecte fotogràfic de
Frederic Montornés, un
nom lligat a l’art contemporani des dels anys vuitanta en el terreny del comissariat i la crítica. La
Fundació Joan Miró ha
convidat Montornés a
compartir una petita selecció del seu arxiu fotogràfic. El títol de la mostra és un homenatge a la
pel·lícula homònima de
Michelangelo Antonioni i
apunta a la nit com a moment d’introspecció i d’intuïció en què aquestes
imatges dialoguen per adquirir nous significats.

Viggo Mortensen, actor, productor i ara també editor ■ TONY GENTILE / REUTERS

Viggo Mortensen, editor
BARCELONA
PRESENTACIÓ

El llibre de Federico Bossert i Diego Villar –que ha estat editat per
l’actor Vigo Mortensen, conegut
per films com ara El senyor dels
anells, Alatriste, God i Jauja– titulat Hijos de la Selva rescata
de l’oblit el treball de camp i fotogràfic del gran etnògraf alemany
Max Schmidt. Les imatges del
llibre, provinents del Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero,
mostren les seves expedicions

antropològiques i arqueològiques
a les regions del Mato Grosso i del
Gran Chaco, del Brasil i el Paraguai, respectivament.
Anna Omedes, directora del Museu de Ciències Naturals, on es farà
la presentació, pronunciarà un discurs a l’inici de l’acte. Es parlarà de
la creació del projecte, del treball
antropològic de Bosser i Villar i al
final es farà una taula rodona amb
la participació dels ponents –Viggo
Mortensen, els autors Bossert i Villar i l’arqueòleg Jordi Serrallon-

BARCELONA
ga–. L’organització d’aquest acte és
a càrrec del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, l’Associació
d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i Viggo Mortensen-Perceval Press. Els dos autors
són doctorats en antropologia i investigadors del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Argentina). Actualment,
investiga l’etnologia comparada de
les terres baixes sud-americanes.
ISA CASALINS

19.00
PRESENTACIÓ
‘Els Mumit i l’arbre
del Lenzo’. Es presenta a
la Sala d’Àmbit Cultural
del Portal de l’Àngel la novel·la fantàstica de Francisco Javier Guerrero, dirigida a un públic jove que
vulgui viatjar a mons màgics i mai visitats.

BARCELONA

19.00
ARQUEOLOGIA
‘La dècada prodigiosa’.
Fins al 15 de març romandrà l’exposició L’Institut
d’Estudis Catalans i l’arqueologia al País Valencià en temps de la Mancomunitat. Anirà a càrrec
de Josep A. Gisbert Santonja, director del Museu
de Dènia, a Alacant.

BARCELONA

19.30 PRESENTACIÓ

El músic Ramon Mirabet ■ ARXIU

La pianista Laia Masramon ■ ARXIU

Últim concert de la
gira de Ramon Mirabet

Laia Masramon,
al Palau de la Música

BARCELONA

BARCELONA

Del carrer a l’Apolo és el nom de l’últim concert de
la gira que realitzarà Mirabet a la Sala Apolo de Barcelona per presentar el seu àlbum Happy Days.

La jove catalana considerada una de les pianistes
espanyoles de més ressò internacional actuarà
avui al Palau de la Música de Barcelona.

21.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.30 CONCERT

‘Olor a trementina’.
L’acte el presidirà el doctor Francesc Farré i Rius, director de la Residència d’Investigadors,
i presentarà el llibre de
Vies Fierro la periodista
cultural especialitzada
en art Maria Palau.

BARCELONA

20.00 CONCERT
House of Soul. Un grup
de tribut al rhythm &
blues dels anys seixanta
actuarà a la sala d’actes
del Centre Cívic de la
Sagrada Família.
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TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Copi i Ocaña, al purgatori. Prèvies els dies 20 i 21 de febrer,
20.00. Estrena, el 23 de febrer.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges, 17.00.
Teatre, Paral·lel 59. Cremats, fins al 8 de març. Horaris:
dimecres, dijous i divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30, i
diumenges, 18.00.
왘 Apolo

왘 Aquitània

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

Maldà, C. Pi, 5. Últims
dies, El llarg dinar de Nadal, amb
Cia. La Ruta 40. Horaris: de dijous a dissabte, 20.00, diumenge a les 18.00.
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 diumenge, 17.30. I David Guapo.
Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Doble programació: APM? El show. Horaris: de dimecres a divendres,

Pixar

Dulce Pontes +
Judit Nedderman

Conferència
sobre la productora
al Caixafòrum,
a les 19.00 h
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30; i
diumenges, 18.00. I Comedy Zoo
amb José Corbacho. Horaris: divendres i dissabtes, 22.30, i diumenges, 20.00. I Raro, tú!, amb
Albert Boira, dijous, 22.30.

왘 Guasch

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

de Conor McPherson, dir. Xicu
Masó, amb Josep Julien. Horaris: divendres i dissabtes, 22.45,
i diumenges, 20.30. I cicle Solos:
Viggo Mortensen i Rafel Plana,
dilluns 23 de febrer.

Av. Paral·lel, 91. Pels
pèls, de Paul Pörtner, direcció
Abel Folk, amb Àlex Casanovas,
Mercè Comes, Pep Sais i Jofre
Borràs. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 17.30
i 21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació, els dissabtes, a les 23.30, Las noches del
Club de la Comedia.

왘 L’Antic

왘 Sala

왘 Condal,

왘 Goya,

Joaquim Costa, 68. Fins
a l’1 de març, Prendre partit, de
Ronald Harwood, dir. Josep Maria Pou, amb Josep Maria Pou,
Andrés Herrera, Pepo Blasco,
Sandra Monclús, Sergi Torrecilla
i Anna Alarcón. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00. I en doble programació, el divendres 20, a les 23.30,
Miguel Noguera a Ultrashow; i
dissabte 21, Soy un miserable,
amb Miguel Lago, a les 23.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Norma,
de Vincenzo Bellini. Dies 11, 12,
14, 15 i 17 de febrer. Semperoper
Ballet, dies 20 i 21 de febrer
(dues funcions). El Petit Liceu:
Cantant amb el cor, dies 7 i 8 de
març, a les 12.30, al Foyer del
Gran Teatre del Liceu.

La barrila de l’Avi

L’AVI

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Malmenats, amb la Cia.
Mariantònia Oliver. Horaris: de
dijous a dissabtes, 21.00, i diumenges, 20.00.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
El tresor del pirata, amb la Cia.
Marionetes Nòmades. Per a majors de 3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00, i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. La nau dels bojos,
Sala Brossa, fins al 22 de febrer.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.
Lucrècia, Sala Fregoli, del 18 de
febrer al 15 de març. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.30. Festival Alcools: Josep Pedrals. Sala Palau
i Fabre. Del 19 al 21 de febrer, de
dijous a dissabte, 21.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins a l’1 de març, El crèdit, de
Jordi Galceran, dir. Sergi Belbel,
amb Jordi Boixaderas i Pere
Ponce. Horaris: dimecres i dijous, 20.30 ; divendres, 21.00;
dissabtes, 18.00 i 20.30; diumenges, 18.00. I en doble programació, els divendres, a les
23.00, Mònica Pérez i Jordi Ríos
a 1.000 merdes de gags. El dissabte 21, a les 23.00: Raúl Pérez
a Amor a primera risa. I diumenge 22, a les 20.00: Àlex Clavero
a #MiMadreEs TrendingTopic.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). iEl año del
cerdo, amb Factoría Los Sánchez, dissabtes de febrer, 18.00.
De capgirat a la terra, amb La
Marciana Companyia, diumenges de febrer, 12.00. L’home dels
coixins, amb Sotacabina Teatre,
diumenges de febrer, 20.30.
Loopoesía 2015, dissabtes 21 i
28 de febrer, 22.00.
Hospital, 51. Fedra, de
Jean Racine, dir. Sergi Belbel,
amb Emma Vilarasau, Mercè
Sampietro, Lluís Soler; Xavier Ripoll I Jordi Banacolocha. Horaris: de dimarts a dissabtes,
20.30; i diumenges, 18.00. I en
doble programació, fins a l’1 de
març, OFF Romea: El bon lladre,
왘 Romea,

Atrium, Consell de Cent,
433. Sota Zero, de la Cia. La Peleona. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Concert de magam: The
Expedition, dissabte, 21.00. L’arbre de la vida, d’Aboon Teatre, diumenge 22, a les 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 8 de març,
L’efecte, de Lucy Prebble. Sixto
Paz Produccions. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges, 18.00. Per taquilla inversa. Dies 21, 22 i 28 de febrer i
1 de març, Ricard de 3r, de Gerard Guix, dir. Montse Rodríguez.
Horaris: dissabtes, 19.00, i diumenges, 21.00.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
L’alè de la vida, dir. Magda Puyo,
fins al 7 de març. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. I Luis Pardo, a
Paranoid. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.45, (dia 20 de febrer, no hi ha funció) i diumenges, 20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. Del
14 al 22 de febrer, teatre familiar
amb Un nou vestit nou, de Xip
Xap. Horaris: dissabte, 17.30, diumenge, 12.00 i 17.30.
왘 Tantarantana

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

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

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

Coliseum, Gran Via,
595. Amarcording!, única funció,
diumenge 22, a les 18.00.

Les necrològiques
Arenys de Mar
María Moreno Arredondo.
Avui, a 3/4 d’1 del migdia, al tanatori
de Badalona.

Gràcia Ojeda Moyano. Avui, a
3/4 de 10 del matí, al tanatori.
José Saura Ripoll. Avui, a 1/4 de
12 del matí, a l’oratori del tanatori.

Argentona

Badia del Vallès

Glòria Ayala Agüera. 90 anys.
Avui, a les 10 del matí, a la parròquia
de Sant Julià.

María Dolores Ortíz Cuenca.
63 anys. Avui, a les 4 de la tarda, a la
parròquia.

Badalona

Barcelona-Collserola

Isabel Baus Canellas. 88 anys.
María del Carmen Collados
Avui, a 1/4 de 4 de la tarda.
Vera. Avui, a 1/4 de 3 de la tarda, a
Elisa Bou Esplugas. 89 anys.
l’oratori del tanatori.
Avui, a les 5 de la tarda.
Julio Lucero Seco. Avui, a 3/4 de
José Montserrat Cases Gra4 de la tarda, a la sala de cerimònies
nell. 87 anys. Avui, a 1/4 d’11 del madel tanatori.
tí.
María Florencia Monleón AnMiguel Galimany Camins. 68
tón. Avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’oraAvui, a 1/4 de 2 del migdia.
tori del tanatori.
PALAU
DE LA MUSICA anys.
CATALANA

Concert a L’Auditori
de Barcelona
a les 21.00 h
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. La Monyos, espectacle
musical en català. Horaris: dijous, 19.00; divendres i dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00. 3,
2, 1, Impro, divendres, 23.00. Detectives Martínez, dissabtes,
23.00. 50 sombras de Andreu,
diumenges, 20.30. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30, i diumenges, 12.00.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Limbo,
de l’Era de les Impuxibles, amb
lletres de Marc Rosich i música
de Clara Peya. Fins a l’1 de març.
De dijous a dissabte, 20.00 i diumenges, 18.00. Prorrogat, fins
a l’1 de març Somriures i llàgrimes. Horaris: dissabte, a les
17.00 i diumenge, a les 12.00.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Somni americà, autoria i
direcció d’Oriol Tarrasón, fins a
l’1 de març. I Trau, de Guillem Albà, dies 17 i 24 de febrer.

69. 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.
Titelles: Carabassa, de Titerearte. Diumenges, 12.00. Estrena, el
16 de febrer, Cloaca, de Maria
Goos, dir. Òscar Molina, amb Miquel Sitjar, Pep Papell, Xavi Casan, Ramon Godino i Konstantina Titkova. Horaris: de dijous a
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. En català. Estrena, el 24
de febrer, Vintage, teatre musical, dir. Daniel Anglès. Horaris:
dimarts i dimecres, 20.30. En
català.

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. El rei
Lear, de W. Shakespeare, dir.
Lluís Pasqual. Entrades exhaurides! I Joc de miralls, d’Annie Baker, dir. Juan Carlos Martel. Fins
el 15 de març.

142430-1104956w

BARCELONA

<<

왘 Teatre Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’art de la comèdia,
d’Eduardo de Filippo. Horaris: dimecres, 20.00, dijous, 17.00, divendres, 20.00, dissabte, 17.00 i
21.30, diumenge, 18.00. Sala Petita: No feu bromes amb l’amor,
d’Alfred de Musset. Horaris: dijous i divendres, 20.00; dissabtes, 17.00 i 21.30, i diumenges,
18.00. Sala Tallers: Tirant lo
blanc, de Joanot Martorell. Horaris: 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, 21.00; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00.
116737-1101492w

Agenda

<<

왘 Teatre

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

Victòria, Paral·lel, 67-

www.elpuntavui.cat/serveis/necrologiques
Magdalena González Martín.
86 anys. Avui, a 1/4 d’1 del migdia.
Manuel Hormigón García. 76
anys. Avui, a 1/4 de 12 del matí.
Teresa Noel Carol. 92 anys. Avui,
a les 4 de la tarda.
Javier Torres Prat. 85 anys.
Avui, a 1/4 de 10 del matí.

Barcelona-les Corts
Josefa Badia Cortasa. 88 anys.
Avui, a 1/4 de 5 de la tarda.
Maria del Carmen Bonrepaux Portas. 90 anys. Avui, a 3/4
de 4 de la tarda.
Juan Casademont Gou. 67
anys. Avui, a les 3 de la tarda.
Engracia Clemente Alcaraz.
Va morir als 84 anys. Avui, a 2/4 de 12
del matí.

Evaristo Fernández González. 63 anys. Avui, a 1/4 de 4.
Julio Fernández González. 80
anys. Avui, a les 9 del matí.
Florencia Gil Farfan. 92 anys.
Avui, a les 11 del matí.
Antonio Gómez Rico. 89 anys.
Avui, a 3/4 de 10 del matí.
Julio Gonzalvo Dalmau. 61
anys. Avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Francisco Guillamón Nieto.
81 anys. Avui, a la 1 del migdia.
María Hierro Ambros. 89 anys.
Avui, a les 12 del migdia.
Natalia Juan Riba. 84 anys.
Avui, a 3/4 de 9 del matí.
Maria Teresa Martín Llop. 64
anys. Avui, a 1/4 de 10 del matí.
Jorge Mas Roura. 67 anys. Avui,
a les 10 del matí.

Josep Oriol Panyella Cortès.
80 anys. Demà, a 1/4 de 10 del matí.
Florentina Salvador Muñoz.
85 anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.

Maria Esmeralda Vázquez
Garrido. 31 anys. Avui, a 2/4 de 5.
César Jorge Zarzoso Orellana. 50 anys. Avui, a les 11 del matí.

Barcelona-Ronda de
Dalt

Barcelona-Sancho de
Ávila

Manuel Cuadro García. 74
anys. Avui, a 2/4 de 10 del matí.
Núria Fernández Levy. 46
anys. Avui, a la 1 del migdia.
María Martínez Aparicio. 90
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Joaquín Muñoz y del Castillo. 68 anys. Avui, a les 9 del matí.
Pilar Sensano Ortega. 98 anys.
Avui, a les 3 de la tarda.
Emiliana Vázquez García. Va
morir als 101 anys. Avui, a 2/4 d’1 del
migdia.

Maria Carmen Fernández
Borbolla. 85 anys. Avui, a les 4.10
de la tarda.
Elisa Font Riudeubas. 82 anys.
Avui, a 1/4 de 4 de la tarda.
Miguel García Soler. 77 anys.
Avui, a les 09.25 del matí.
Maria Grande Sillero. 67 anys.
Avui, a les 09.10 del matí.
Juan Hurtado Abello. 83 anys.
Avui, a les 11.10 del matí.
Isidoro Latorre Ramírez. 70
anys. Avui, a 3/4 d’1 del migdia.
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EL MUNDO EMPRESARIAL, ECONÓMICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL SE MANIFIESTA EN CONTRA DE UN PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN DE MACROROTONDAS QUE AMENAZA EL PAISAJE DE LA ISLA, RESERVA DE LA BIOSFERA.

Empresarios y economistas,
unidos para salvar Menorca
Marisa Anglés. Barcelona

Los menorquines no están solos en su lucha contra las macrorotondas que se han empezado a construir en la carretera general de la isla. Ayer,
numerosos empresarios, economistas y artistas amantes
de Menorca se sumaron desde Barcelona al manifiesto
que pretende frenar un proyecto que consideran sobredimensionado.
Se trata de cuatro rotondas
a doble nivel que se construirán en el tramo que conecta
Mahón con Alaior, un formato que se podría extender a toda la carretera general. Sólo
estas cuatro primeras rotondas ocuparán suelo rústico
equivalente a 35 campos de
fútbol.
Ayer, se adhirieron a la plataforma que intenta modificar el proyecto personalidades como el consejero del
Banco de España Guillem López Casasnovas; el exministro
y profesor del IESE Alfred
Pastor; la presidenta del Palau
de la Música y socia de Agrolimen, Mariona Carulla, y el
consultor Rafael Suñol. “Por
primera vez, la industria turística se alía con los conservacionistas para reclamar
sentido común a los políticos”, dijo López Casasnovas.

EL TIEMPO
MÁXIMA

20
Tenerife

Arriba, estado
original de la
carretera general
de Menorca. A la
izquierda, inicio
de las obras.
Abajo, imágenes
virtuales de las
macrorotondas
a doble nivel.

“Es un disparate económico y
un atentado contra la isla de
Menorca”, añadió Pastor.
También se manifestaron
contrarios al proyecto artistas
y periodistas como Joan Manuel Serrat, Iñaki Gabilondo,
Lidia Heredia, Andreu Buenafuente y Àngels Gonyalons.
La plataforma liderada por
la entidad ecologista GOB
Menorca aseguró que la comisión de medio ambiente

del Ejecutivo que evaluó el
proyecto consideró que era
“desproporcionado” y aconsejaba redimensionarlo. Pero
tanto el Gobierno balear como el insular, ambos del PP,
han seguido adelante tras
unas modificaciones casi imperceptibles, dijeron. Un informe del Racc también considera innecesarias tres de las
cuatro rotondas.
Las obras están empezadas
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pero paralizadas, porque la
UTE de constructoras, constituida por Dragados y Antonio Gomila, pide ampliar el
presupuesto en tres millones
de euros, un 38% más, alegando que el proyecto está mal
hecho. Los ecologistas aseguran que hay que aprovechar
este momento para frenar el
proyecto y recogen firmas
a través de su web www.gobmenorca.com.
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Barcelona ciutat
Dibuixos, quadrícules i fotografies: les
tècniques al taller de Sert. Conferèn-

cia a càrrec de Pilar Sáez.
Cercle Artístic de Sant Lluc. Mercaders,
42 (19 hores).

Performance - Geococo. Jaime Refoyo

i Marina Fernàndez plantegen un repte: creus que series capaç de fer una
línia recta perfecta sense l’ajuda
d’un regle? I una corba?
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (19 hores).
Sèrbia avui, un país de rius. Presentació de la pel·lícula Chatarra, de Stefan Ivancic, amb el cineasta i Tamara
Sjermanovic, professora d’estètica i
literatura eslaves a la UPF.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19 h).

FESTIVAL AMERICANA
Del 19 al 22 de febrer
Cinemes Girona
C/Girona, 173-175
www.americanafilmfest.com

a càrrec de Maria Palau, periodista
cultural especialitzada en art.
Residència d’Investigadors. Hospital,
64 (19.30 hores).

]Americana, el Festival de Cinema Independent Nord-Americà de

Barcelona, arriba de nou als cinemes Girona per celebrar la segona
edició. Amb la voluntat d’acostar al públic el cinema més alternatiu,
aquest any s’hi presenten disset títols de gèneres i estils per a tots
els gustos dividits en dues seccions fins al dia 22.

Llums de bohèmia: Fil a l’agulla, una
historia ‘ye-ye’. Espectacle musical

Més enllà de Hollywood
JUDIT VELA
Barcelona

V

a sorprendre tots fa un
any aconseguint la visita de més de 2.400 espectadors en un cap de setmana. Resultat d’una idea entre

dels quals és que el seu missatge arribi sense colorants ni
conservants.
Aquesta segona edició, des
d’avui fins al dia 22, torna a establir la seva seu als cinemes
Girona. Gràcies a l’èxit de la
primera, aquest any America-

de petit format per a tots els públics.

Centre cívic Sarrià. Eduardo Conde,
22-24 (19.30 hores). Gratuït.

pear o Night moves. El gènere
documental, per la seva part,
està representat per Rich hill i
Life itself.
Americana NEXT descobreix joies de l’indie més original i arriscat. És el cas d’Uncertain terms o Buzzard.

Històries dels carrers de Medellín:
una aproximació als ‘pelaos’. Pre-

sentació de la novel·la Kalimán en Jericó (Bambú, 2014), amb intervencions de l’autor del llibre, Àngel
Burgas, l’escriptor Jordi Sierra i
Fabra, l’actor Xavi Sais i l’editor Jordi
Martín.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (20 hores).

Viatge a través del jazz manouche.
Concert a càrrec del grup Swingcaló.
Centre cívic Navas. Navas de Tolosa,
312 (20 hores). Gratuït.

Les arts plàstiques, entre l’ahir i el nostre demà. Conferència de Vicenç Al-

taió, poeta, assagista, crític d’art i traficant d’idees, i Lluís Utrilla, ponent
de la secció d’Arts Plàstiques.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Azahar Al Andalus. Aquesta compa-

nyia presenta un espectacle de fusió
de flamenc i dansa oriental.
Centre cultural Albareda. Albareda,
22-24 (20 hores).

L’Esmuc en concert. Concert a càrrec

d’estudiants de cambra.
Aula d’orquestra de l’Esmuc. Lepant,
150 (19 hores). Gratuït.

Xcèntric. Imatges sense fi. Homenatge
a Harun Farocki. Projecció de pel·lícu-

les del cineasta alemany Harun Farocki, mort sobtadament el passat
mes de juliol.
CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5 (20
hores). 4 euros.

El primer estel. Presentació d’aquesta

novel·la de Maria Josep Estanyol, a
càrrec de Joan Roca, director del
Muhba, i Tessa Calders, presidenta
de l’Institut Montjuïc.
Sala Martí l’Humà del Muhba. Plaça
del Rei, 1 (19 hores).
De què parlem quan parlem de meditació? Diàleg entre Xavier Melloni i Sva-

mi Satyananda Sarasvati.
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Baixada del Monestir, 9
(19.30 hores).
Cicle de música de petit format. Mireia

Izquierdo presenta el seu disc Los
100 golpes, acompanyada per Yeray
Hernández, guitarra i arranjaments, i
Aleix Forts, baix i contrabaix. Gratuït.
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (19.30 hores).
Olor a trementina, Vives Fierro. Pre-

sentació d’aquest llibre de memòries

TELÈFONS
ÚTILS

iMe. Representació a càrrec de la Cia.

Fotograma de
la pel·lícula
Before I
disappear,
projectada al
festival

amics, el Festival
de Cinema Independent
NordAmericà de Barcelona arriba de nou
a la Ciutat Comtal
per acostar el cinema més alternatiu, aquest que no fa explotar les taquilles però que es
continua considerant l’autèntic i veritable. Aquell que no arriba a les nostres pantalles però que parla de la cultura americana real des de la perspectiva d’autors la prioritat
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Atenció al ciutadà de la Generalitat ..012
Sanitat respon ..................................061

na creix en nombre de sales i pel·lícules exhibides,
presentant en total disset títols de
gèneres i estils per
a tots els gustos i amb dos objectius clars per oferir al públic: no perdre de vista l’indie i
no oblidar els referents.
El festival Americana s’articula en dues seccions: Americana TOPS és una selecció de
la collita indie més esperada,
amb títols com Before I disap-
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Guàrdia Civil ....................................062
Guàrdia Urbana Barcelona ................092

Dara. De vegades, ens sentim més
lluny dels nostres fent un cafè que
fent un WhatsApp.
Nau Ivanow. Hondures, 28-30 (fins
diumenge, 21 hores). 12 euros.

ARXIU

Fins al dia 24 la Filmoteca
de Catalunya, en col·laboració
amb el festival, ofereix el cicle
Els nous ‘indies’, una selecció
dels títols i autors més influents del gènere indie dels
noranta, que van canviar amb
les seves obres la manera d’entendre i fer cinema.
A més, cinc curts estan
programats en col·laboració
amb el Festival Filmets de Badalona i es faran diverses activitats paral·leles per a grans i
petits.c

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

Laia Masramon. La pianista catalana

Laia Masramon ofereix un recital de
piano, amb obres de Brahms, Chopin, Pärt, Debussy i Scriabin.
Petit Palau de la Música Catalana
(20.30 hores). 12 euros.

Cuentos de sobre-mesa. Contes per a

adults a càrrec d’Alekos.

L’Astrolabi de Gràcia. Martínez de la
Rosa, 14 (21.30 hores). 3 euros.

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

CLUB SUBSCRIPTORS

Avantatges exclusius
Porta sempre la teva targeta de Subscriptor

I si no la tens, sol·licita-la a www.subscriptorsdelavanguardia.com

RACC VIATGES
Descompte • Fins a un 70% de dte. en CREUERS
durant aquest febrer + Regal de l’Assegurança
+ regal
d’Assistència en viatge
• Fins a 250€ de regal en serveis addicionals

viatges.racc.cat
viatges.atv-web@racc.es
Tel. 902 15 10 80

FILMAX GRANVIA

2x1

• 2x1 en l’entrada tots els dimarts
(excepte festius)
• Entrades a preu reduït, de dilluns a
divendres (excepte festius)

www.cinesﬁlmax.com

PROMOCONCERT
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Dte.

• 20% de dte. per a “Rèquiem” de Mozart,
el 2 d’abril a les 21h

ga de mobles del número 20 del
carrer Real d’A Coruña va exhibir quadres d’un alumne de tretze anys de l’escola de belles arts
de la ciutat que firmava com P.
Ruiz i que anys després es faria
cèlebre amb el cognom matern,
Picasso. En el 120è aniversari de
la que va ser la primera exposició
individual del geni, A Coruña
acull
mostra sobre
19una
Febrero,
2015aquella
etapa, que avui inauguren els

tot”, va proclamar ahir en roda
de premsa Malén Gual, conservadora de la col·lecció
del Museu PiPAÍS: España
casso de Barcelona i comissària
de l’exposició
El primer Picasso,
PÁGINAS:
36
A Coruña 2015. La mostra recull
les circumstàncies
i els 6160
fruits dels
TARIFA:
€
tres anys i mig que el pintor malagueny va viure
a la ciutat
ÁREA:
249gallega,
CM² entre octubre del 1891 i abril del
1895. Va arribar a punt de fer els
deu anys i va començar a pintar,

ta “madur i format, que ha supe- Museu de Belles Arts d’A Coruña
fins al 24 de maig. Hi ha tretze
rat els seus mestres”.
no exposades i deu
Entre aquests professors
de peces mai
FRECUENCIA:
Diario
l’Escola de Belles Arts d’A Coru- més que no havien sortit abans
del museu de Barcelona. Es tracña hi havia Antonio Amorós,
Isi- 141874
O.J.D.:
doro Brocos, Román Navarro i el ta de la primera exposició dedicada íntegrament als anys corunyepare de l’alumne, José Ruiz
Blas- 677000
E.G.M.:
co, que es va traslladar a Galícia sos de Picasso, ja que encara que
va haver una d’anterior a la
amb la seva família des de
Màla- n’hiCULTURA
22%
SECCIÓN:
ga, en obtenir una plaça en l’aca- ciutat gallega, tenia una temàtica
bat de crear centre corunyès. El més àmplia, en incloure tota la joretrat del progenitor, realitzat a ventut. En aquesta hi ha 81 obres

de la Xunta, Román Rodríguez.
El febrer del 1895 els diaris La
Voz de Galicia i El Diario de Galicia van elogiar els quadres que Picasso va exhibir en la seva primera exposició, en una botiga de mobles del carrer Real. El març del
mateix any en va fer una altra, en
una paraigüeria del mateix carrer, on hi havia la tradició que els
artistes locals ensenyessin les seves obres.c

bona tècnica, encara que ja hi va
haver sequedat en els acords, sense contrastos en les repeticions i
una pulsació massa dura en
aquests contactes verticals amb
el teclat. I, com no podia ser
menys, això es va intensificar en
enfrontar-se amb la força temàtica del Schubert centrada en una
seqüència d’acords, encara que
en el fraseig diríem horitzontal,
d’escales, va estar mancat de l’accent i l’articulació que guia la intenció prioritzant el de cap de
compàs, cosa que també va ser
evident en fragments del Schumann, que en general va disposar

de més alè, encara que poc clara
articulació en els temps finals.
Assenyalo això perquè amb el
seu talent es pot corregir si arriba a sentir més el que toca –prèvia reflexió-, i perquè potser no
és bo promoure i exposar aquests
joves quan pel primer que criden
l’atenció és per la seva curta edat,
quan ja els hauríem d’admirar
pel que fan i ajudar-los a millorar, més que exposar-los a la crítica. Encara que, en realitat, la crítica és el que exerceix qualsevol
professor a les seves classes, i hi
ha d’aprofundir. Enhorabona i a
treballar a fons.c

CRÍTICA DE CLÀSSICA

Talent per madurar
ECHO Rising Stars
Intèrpret: Aaron Pilsan, piano
Lloc i data: Palau de la Música

(17/II/2015)

JORGE DE PERSIA

El programa internacional Echo
Rising Stars, del qual forma part
ara el Palau de la Música, fa una
bona tasca quant a donar a conèi-

xer joves intèrprets. En aquest
cas el pianista convidat Aaron Pilsan, molt jove –tot just 18 anys–,
nascut a Àustria, disposa sens
dubte d’una gran eficàcia tècnica
i en aquest sentit almenys, de talent per endinsar-se en repertoris complexos.
El seu programa és ja un desafiament: una Sonata en do major
de Haydn, la Fantasia Der Wanderer de Schubert, la Kreisleriana
op. 16 de Schumann i De Humo-
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resken, del jove clarinetista i compositor alemany Jörg Widmann.
Un veritable test en el qual de moment, en el Schumann, Pilsan va
deixar veure bones idees i comprensió del contrapunt, amb un
fraseig ampli i expansiu, una característica que va salvar la seva
versió de la Fantasia de Schubert
que, almenys a les valls en què domina el contrapunt, va respirar
amb expressió i bona pulsació.
Però, com a bon principiant, necessita l’orientació i la feina amb
veritables mestres en el que fa al
fraseig i comprensió del discurs.
El seu Haydn inicial va mostrar

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 45

O.J.D.:

TARIFA: 1689 €

E.G.M.:

ÁREA: 208 CM² - 40%

SECCIÓN: REPORTAJE

19 Febrero, 2015

De I’Empord
alm6n
I:Orquestrade Cadaques
ha transcendit
la dimensi6
local. PerMartaPorter
setembre-,Vasily Pe~renko,
L’Orquestrade Cadaqu~s
~s
MichalNesterowicz
i
unadelesorquestres
rn~s
sin2ularsde Cata~unya.
GianandreaNosedas6n
algunesde les batutes,araja
Fundada
el 1988a partir d’un
grup de joves mOsicsespanyols internacionals,quevan guanyar
i d’altres paisosd’Europa
que
aquest certamem
estiuejavena Cadaqu~s,
i
El dimarts24al Palaude la
apadrinada
pel director Sir
Mesica,FOrquestra
estar~
precisament
dirigida per un
NevilleMarriner,la formaci5
va
n~ixerper dotar d’unaorquestra d’aquestsguanyadors,
I’itali~
prbpiael festival de mOsica
Gianandrea
Noseda.premiatal
cl~ssicaquealeshoreses feia a concursI’any 1994i quedesdel
1998~sel director principal de
la poblaci6 empordanesa.
27
anysdespres,I’alta qualitat
la formaci6.Amb
I’Orfe5 Catal&
musicalI’ha dut als principals
oferiran un programa
basat e~
els m~xims
representantsdel
auditorisdetot el m6n.
La segonacaracterlstica de
romanticismeen la m~sica
I’Orquestra~sel Concurs
:
cl~ssica: FranzSchubert,amb
I’Obertura de Rosamunde,
Felix
Internacionalde DirecciS,
arab Die erste
certamenbiennal creat el 1992 Mendelssohn,
Walpurgisnacht,
i Robert
-ambel suportd’altres
Schumann,
arab la Simfonia
orquestressimfOniques
d’Espanyaper obrir les portes ngm.3, Renana.
delmercat
professional
ajoves
.............................................
directorsde tot el m6n.Pablo
O~questra de Ca~s actua
Gonz,~lez
-titular deI’OBOfins al al Palaude la MQslca
el dr. 24.

MrSCADAQUtS
CONCURS
DE DIRECCI6
AInovemble
cu’ncelebcai’~
|a XII
edlci6.
Eiconcurs
est~obert
a
directors
detot el m~n
quehahn
nascut
a parlorde126
de
novembfe
de11979.
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JOVE ORQUESTRA
L’Orquesb-a
deCadaqu~s
munta
les tvebades
dela JoveOmuesVa
deles Comarques
Gironines
arab
el Concorvatod
Isaac
AIb~niz
i 14
escoles
demt~slca
deGirona.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 10

O.J.D.:

TARIFA: 3672 €

E.G.M.:

ÁREA: 520 CM² - 100%

SECCIÓN: REPORTAJE

19 Febrero, 2015

Vinea fer raperitiu amb
Candelay Los Supremos
Lamillormanera
degaudird’undissabte
enfamflia.
I gratis!

Abonamentsal popArb
Corne~cem
a somiarles nits d’estiu, els concertsa la fresca,
la Ixmam0sica...18sflenserenaixb, i desitjar quaatribiel
popA~:
un dels nostresfestivals ixeferits perla programaci~,
el formati el bonrotllo ques’hi respira.Si soutan fanscom
nosaltresja pedeucomprarel vostre abonament
en exclusiva

Amqueel fred comenqa
a minvar,
Aquesta~s unabandadifeent,
tornema la cbrregaarabels
capitanejada
per la Candela
i
ape~iusmusicalsque
ambunafrescor inusual. Mdsica
orEanitzem
al restaurantEl
peparab base~er~anxoses
i
Miredordel Palau,una
rftmiques,que
far~ queus
opertunitatdnicapercon~ixer
divertiuarabtotala fam~lia.
algunsdels grupsm~sde moda
Si voleugaudird’undissabte
del moment.
El properdia 28,
diferentenfamllia,ja sebeu:
celebrem
un concertfamiliar arab acosteu~vos
ales 12 hal Mirador
Candelay Los Supremos.
del Palau(el restaurantdel Palau
LaCandela
i la sevafamflia
de la Mt~sico)i podmu
veum
formenun dels grups m~s
d’aquestconcertdefrancl Nocal
divertits del moment
i us
quereserveu:veniu i sumeu-vos
ofereixenunaoportunitatdnica a la festal Pstitsil~anss6n
degaudirdela m~isica
enfam~iia. benvingutsl
LaCandela
t6 nouanys,li
Ah,i si voleuassegurar
la
agraden
els entrepans,
la pizzai
rostra pla<;apcdeufer dues
el color r~sa.Entreels seusErups coses:venir unamicam~sd’hom
preferits hi haLaCasaAzuI,Anni deles 12h o reservartaula al
B. Sweet,La BienQuedda,
restaurant.SerbundiaOnicl
Manos
deTope,KlausandKinski, ......................................
Wilcoi BlackKeys...Enresum, Tim Out e~ Viul Dlseabte 28.
elsgmpsque acostumena
12 h. Miradordel Palau(Palau
escoltarels seuspares,
dela M~t~lea,
4-8), Gratl=
¯ 01C~n~a
entradesi reservataula a wvnv.tlmeout.cat
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Taller de Joieda

i Espectap~

Enduessessionsfar~s unes Et donem
unaopertunitatdnico
a rmcades
deplata.., i te les
i perdescobrirel restaurantEt
pedr~sdur pesadeslNoet
i Principal,arabuncicle de
perdisel nostrenoutaller a
soparsdetapesi espectacle.
I’espai dejoieriaAmalia
i M~sico.teatre,
monblegs..,
tot
~rmell. Reserva
la tevapla~al ~ a entrades.tJmeout.cat!
: entrades.timeout.cat

Concursosal nostre Facebook
SETMANA

DE LA

DE GIRONA

F~IODA

KITTY,

DAISY

& LEWIS

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 29

O.J.D.:

TARIFA: 1689 €

E.G.M.:

ÁREA: 208 CM² - 40%

SECCIÓN: REPORTAJE

19 Febrero, 2015

Unaruta gastmmodernista

La Barcelonamodernista6s una
de lee imatgesm(~s
internacional
dela ciutat i un
dels principals reclamsturistics,
ambGaudfcorna plat estrella.
Mentreels estrangersfan cues
quilomC}triques,
nosaltres
passemimpassibies davant
d’editicis emblem~tics.
Per
comen(;ara canviar aquesta
in~rcia, us proposem
tres I~cals
modernisteson a m~sde
menjarde luxe,dins d’una
atmosferadel segleXIX, us
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contemporanis.
I la relaci6
qualitat-preu~s moltraonable.
AI carter deCasp.trobareula
fa(;ana modernistade la Casa
Calvet(Casp,48, Eixample
Dret), dissenyada
per Gaud~,
Es
tracta d’unespaimolt especial,
perqu~ha conservatels
compartimenta
on treballaven
els oficinistes de I’empresa
t~xtii original,i els haconve
.flit
en menjadors
semiprivate. Es
un restaurant ambsolera,que
fa m~sde vint anysqueest~
funcionant,oferint bonacuina
de mercat.
Despres
d’enfilar el Passeig
deGr~ciafins a dalt detot
arribema I’L~ltimaparada
d’aquestaruta: I’Hotel Caea
convidarana fer unadegustaci5 Fuster(passeigde Gr~cia,132,
de Cuv~e,el cavamodernistade Gr~cia)dissenyatper Llurs
Domenech
i Montaner,
Codornru.
I’arquitecte
del Palaudela
La ruta eomenqa
a propdel
ML~sica.
L’edifici
va ser unregal
mar,a La Fonda{Escudellers,
del
senyor
Fuster
a la sevadona,
10, Gbtic). Dinsd’aquestlocal
modernistadestaquenlee
i s’haconvertitenundetshotels
decinc estreiles m~s
biguesa la vista i les voltesde
reconeEuts
dela ciutat,ja que
pedra. ~s un establiment
sorollbs, onval m(~squehi aneu formapart dela ruta de]
aviat si no voleupassar-vos
una modernismeeuropeu. Gaudiu
vistes del
bonaestona esperant. Basen de les impressionants
restaurant mentregaudiud’una
cuinaen especialitats
copade Cuv~e.Salut.
mediterr~niesambtoes

