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Agenda
Dijous Sant
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<<

JV & Two Moons

Tiger Menja Zebra

Concert de
‘blues’ a la sala
Harlem Jazz Club
a les 23.00 h

El grup actua
a la sala Apolo
de Barcelona a
les 20.30 h

BANYOLES

Al final de la visita es proposa el repte d’experimentar col·lectivament
amb el format de pintura
mural i la tècnica emprada per a la recuperació de
l’obra de Haring.

12.00 INFANTIL
Sessió de contes infantils. Amb motiu del Dia
Internacional del Llibre
Infantil, la llibreria L’Altell ofereix aquesta sessió
a càrrec de la companyia
Vivim del Cuentu.

BARCELONA

19.45 CONCERT

BARCELONA

‘Descarga cubana’.
L’any 2012 el Jazz Sí Club
Taller de Músics del barri
del Raval de Barcelona
va celebrar el vintè aniversari, històricament
vinculat al Taller de Músics com a altaveu artístic
dels joves músics. Avui,
música cubana amb Los
Promiscuos del Son i la
cantant Telva Reyes.

EXPOSICIÓ

‘La festa popular, la catalanitat cívica’. Des
d’avui fins al 29 de maig,
el Museu d’Història de
Catalunya mostra aquesta exposició, comissariada per Bienve Moya, que
vol donar a conèixer la
importància i vigència
del fenomen festiu, des
del punt de vista sociològic i polític, entenent la
política com la participació de les persones en els
afers ciutadans.

BARCELONA

10.00 TALLER
‘Indiana Stones: explorem!’. La Pedrera és el
marc d’aquesta visita dinamitzada en què els participants es converteixen
en exploradors temeraris
com Indiana Jones i descobriran tots els racons
de l’edifici amb activitats
pels diversos espais.

BARCELONA

11.30/12.30 TALLER
‘Pangeica’. Durant les
vacances de Setmana
Santa, el Museu Blau ofereix un espai de descoberta autònoma assistida
per un educador. Es plantegen reptes d’investigació que els participants
hauran de provar de resoldre explorant diferents recursos de de l’exposició Planeta vida.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
Pascal Comelade actua avui a Arts Santa Mònica amb Cabo San Roque ■ MARTÍ E. BERENGUER

Fabricants d’instruments
BARCELONA

20.00 CONCERT

Dins les activitats relacionades
amb l’exposició La cobla patafísica 2015-2001, Arts Santa Mònica
ofereix avui el concert El run-run
del nyigo-nyigo amb Cabo San Roque –objecte de l’esmentada exposició– i el músic Pascal Comelade.
Pascal Comelade, Pierre Bastien, Carles Santos i Joan Saura
van compondre cadascú una peça
per a solista i orquestra mecànica,
que són interpretats en escena

també amb Cabo San Roque.
Aquestes col·laboracions enriqueixen el món de fantasia de l’orquestra mecànica; Pascal Comelade
ofereix una nova mostra del seu
amor per la música popular; Pierre Bastien hi afegeix un toc d’elegància i un divertit joc amb una
petita màquina de Mecano que
mou la gran màquina de Cabo
San Roque; i Joan Saura (mort el
2012) condueix a climes més misteriosos i fa respirar aquesta estranya màquina que es converteix, de

cop i volta, en quasi humana.
Aquesta va ser l’última composició
de Saura abans de morir, i Cabo
San Roque la toca amb l’orquestra
mecànica i substitueix el sampler
per altres instruments.
La cobla patafísica 2015-2001
és una exposició dedicada a la formació Cabo San Roque, un grup
de música amb una llarga trajectòria que també són uns performers
armats de diferents artefactes i
uns fabricants d’instruments.
REDACCIÓ

GIRONA

21.00 CONCERT
‘La Setmana Santa del
barroc gironí’. Al Centre
Cultural la Mercè, concert de música litúrgica
dels segles XVII i XVIII
provinent de l’Arxiu Capitular de Girona.

OLOT

22.00 CONCERT
Hora de Joglar. La Sala
El Torín (c/ del Roser,
s/n) és avui el marc de
l’actuació del grup Hora
de Joglar dins del cicle
La Roda 2015.

SITGES

EXPOSICIÓ DE CALVARIS

BARCELONA

12.00/17.30 TALLER
‘Vine a descobrir Keith
Haring!’. L’any 1989, en
una visita a Barcelona,
Keith Haring va pintar
un mural al barri de Raval titulat Tots junts podem aturar la sida. Amb
motiu del 25è aniversari
de la seva creació, el Macba el va recuperar a l’exterior del museu. En
aquest taller es convida a
descobrir tota la història
al voltant d’aquest artista i d’aquest mural. Per
què va decidir fer-lo al
Raval? Com s’ha pogut recuperar 25 anys després?

‘Sonoridades flamenca’. Són tres sessions de
música i ball en directe,
en un tablao a la sala Tarantos de la plaça Reial,
que és, des de fa anys, escenari de joves talents.

Retrat de Wolfgang Amadeus Mozart ■ ARXIU

Un moment de ‘Mary and Max’ ■ ARXIU

El ‘Rèquiem’ de Mozart,
al Palau de la Música

Un film animat sobre
la síndrome d’Asperger

BARCELONA

BARCELONA

El Palau de la Música Catalana rep l’Orquestra
i Cor Estatals Ucranians, que interpreten el
Rèquiem de Mozart.

Dins el cicle de projeccions Un món invisible, CaixaForum ofereix Mary and Max, un film d’animació britànic dirigit per Adam Elliot.

21.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.30 ANIMACIÓ

‘Exposició de calvaris’.
Amb motiu de la Setmana Santa es pot veure
aquesta exposició formada per deu diorames on
es representen diferents
moments de la passió,
mort i resurrecció de Jesús. Al Palau del Rei Moro també s’hi exposarà
el Sant Sepulcre.

VIC

20.30 CONCERT
The Gourmet Vocal
Quartet. Al Teatre Atlàntida, concert De les
espirituals negres al southern gospel i el soul
d’aquesta formació.
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Divendres Sant
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Orquesta Ilegal
de Barcelona

Luca Tondena Trio

Actuació de jazz
al Big Bang Bar
de Barcelona,
a les 21.00 h

Concert a la sala
Harlem Jazz Club,
a les 23.00 h

BANYOLES

tural del Departament de
Cultura, l’Ajuntament de
Cardona i la Fundació
Cardona Històrica, i posa
l’accent en la música coral
sota la direcció de Josep
Maria Sauret. La vetllada
és a càrrec de la Coral
Cantiga, que, sota la direcció de Josep Prats, oferirà un repertori d’obres
de J.S. Bach, J. Rheinberger, C. Franck, V. Miskinis i Pau Casals. Acompanyarà la formació coral la
Capella de la Col·legiata
de Sant Vicenç, una formació que pren el nom
de l’emblemàtica canònica de Cardona.

19.45 CONCERT
Concert Litúrgic de
Passió. A l’Església de
Santa Maria dels Turers,
a càrrec de la Coral Veus
de l’Estany, dirigits per
Carme Cornellà i Canals.

BARCELONA
10.00 VISITA

‘Badalots embadalits’.
Aquesta visita dinamitzada a la Pedrera proposa que els participants
es disfressin de pintors
modernistes i que dibuixin i pintin el seu badalot. Pujaran a dibuixar al
terrat de la Pedrera i tot
seguit aniran a l’entresòl
per tal de pintar amb
tèmperes o ceres.

PALAFRUGELL
17.30 CONCERT

Mar Vaqué. A l’església
parroquial de Palafrugell
se celebra el concert tradicional de Divendres
Sant amb la participació
de Mar Vaqué (orgue).
Hi interpretarà obres de
Lübeck, Scheidemann,
Bach i Mendelssohn.

BARCELONA

11.30/12.30 TALLER
‘Pangeica’. Durant les
vacances de Setmana
Santa, el Museu Blau ofereix un espai de descoberta autònoma assistida
per un educador. Es plantegen reptes d’investigació que els participants
hauran de provar de resoldre explorant diferents recursos de l’exposició Planeta vida.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
‘Sonoridades flamenca’. Són tres sessions de
música i ball en directe,
en un tablao a la sala Tarantos de la plaça Reial,
que és, des de fa anys, escenari de joves talents.

El contrabaixista Horacio Fumero és un dels convidats d’avui ■ ARXIU

Un trio jazzístic a Jamboree
BARCELONA

20.00/22.00 CONCERT

La sala Jamboree de la plaça Reial
de Barcelona és, des de fa dècades,
un dels llocs de reunió més emblemàtics per als aficionats al jazz.
Aquest vespre, i en dues sessions,
l’escenari del Jamboree ofereix
una alternativa musical a l’austeritat pròpia de Divendres Sant.
Així, aquesta nit el local ofereix
una trobada inèdita amb tres dels
músics més destacats de les seves
respectives generacions, units pel

llenguatge universal del jazz.
D’una banda, s’ha convidat el saxofonista nord-americà Bill
McHenry, un dels tenors més versàtils i actius de la nova escena internacional, posseïdor d’una sonoritat tan poderosa com personal.
Amb set discos com a líder i sol·licitat com a sideman per músics
com Paul Motian, Eric Revis, Jamie Saft i Andrew Cyrille, McHenry és un referent absolut.
També és un referent el contrabaixista argentí Horacio Fumero,

escuder durant més de dues dècades de Tete Montoliu al costat del
bateria Peer Wyboris, i amb una
progressió com a líder i autor en
l’última dècada que sembla imparable. Ramon Prats, per la seva
banda, ha estat el músic de l’any
per l’AMJM, a més de rebre els
guardons com a millor quartet i
millor disc pel seu treball Pandora. Tots tres formen un trio singular per a aquesta vetllada.
REDACCIÓ

LA BISBAL D’EMPORDÀ
17.00 CINEMA

‘Big Hero 6’. Dins de la
programació Cinc, Cinema infantil en català corresponent a la temporada
hivern-primavera de
2015, al Teatre Mundial
es projecta aquesta pel·lícula d’animació de Walt
Disney i Marvel.

Cicle de Música Sacra.
La col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona és el marc d’un concert
del Cicle de Música Sacra
de Cardona. El cicle, dedicat a la recuperació i a la
divulgació del patrimoni
musical sacre europeu,
l’organitzen l’Agència Catalana del Patrimoni Cul-

22.30 CONCERT
Pep Poblet i Nito Figueras. El Teatre Municipal és l’escenari
d’aquest concert de pop i
jazz a càrrec de Pep Poblet i Nito Figueras.

SANT FELIU DE
GUÍXOLS
MERCAT

Mercat del Brunyol i
Productes Artesans.
Avui i demà, en diferents
espais de Sant Feliu de
Guíxols es fa aquest mercat, que inclou diverses
activitats complementàries, entre les quals hi ha
tallers, conferències, portes obertes al Museu
d’Història i al monestir,
visites guiades teatralitzades i altres. Se serviran
brunyols de postres en diferents restaurants.

SITGES

22.00 PROCESSÓ

CARDONA

19.00 CONCERT

ROSES

Els membres del grup Soen ■ ARXIU

Retrat de Giuseppe Verdi ■ ARXIU

Rock metàl·lic nòrdic,
a Razzmatazz

Les àries i els cors d’òpera
més populars

BARCELONA

BARCELONA

La sala Razzmatazz proposa una vetllada dedicada
al rock metàl·lic escandinau, amb els suecs Soen i
els noruecs Vulture Industries.

El Palau de la Música Catalana dedica aquest concert a populars àries i cors d’òpera, d’autors com
Verdi, Bizet i Wagner.

19.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

17.00 CONCERT

Processó de Setmana
Santa. Amb el següent
recorregut: Baluard, mirador Miquel Utrillo, Fonollar, Baluard Vidal i
Quadres, Port de n’Alegre, Rafael Llopart, Sant
Damià, Sant Sebastià,
Jesús, Sant Bartomeu,
Sant Gaudenci, Sant
Francesc, Cap de la Vila,
Major, plaça de l’Ajuntament i plaça Baluard.
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La barrila de l’Avi

L’AVI

왘 Goya, Joaquim Costa, 68. Fins
al 6 d’abril, Las amistades peligrosas, de Choderlos de Laclos,
direcció Darío Facal; amb Carme
Conesa, Edu Soto, Iria del Río,
Lucía Díez, Mariano Estudillo i
Lola Manzano. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges,
18.00. A partir del 9 d’abril, Lolita Flores és la Colometa a La
plaza del diamante, de Mercè
Rodoreda, dir. Joan Ollé. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 20.30, i
diumenges, a les 18.00. En doble
programació, el divendres 3, Miguel Noguera a Ultrashow,
23.30.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Sant Jordi i el drac. Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i
19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00.
왘 Jove

BARCELONA
TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Copi i Ocaña, al purgatori. Última
setmana! Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.00.
왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Horaris: dimecres,
dijous i divendres, 20.30, dissabtes, 18.00 i 20.30; diumenge 5,
18.00 i 20.30, i dilluns 6, a les
18.00.
왘 Aquitània

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Horaris: divendres i dissabtes, 20.15, i diumenges, 17.45.
Orgasmos, la comedia. Horaris:
dijous, 20.30; divendres, 22.00;
dissabtes, 18.00 i 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Una giornata particolare, d’E.
Scola. Dir. Oriol Broggi. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Acústic Broadway,
direcció de Daniel Anglès. Hora-

ris: de dimecres a dissabte,
20.30; i diumenge, 19.00.
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.

Teatre Regina, Sèneca
22. Infantil: fins al 3 d’abril, la
Cia. Lazzibags presenta el musical Pippi Langstrump. Horaris:
dissabte 28, diumenge 29, i els
dies 30, 31, 1, 2 i 3 d’abril, a les
18.00.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
La flauta màgica de Mozart, amb
la Cia. La Paparra. Marionetes,
música i veus en directe. A partir
de 2 anys. Horaris: de divendres
a dilluns, 12.00 i 17.00.

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; i diumenges,
20.00.

왘 La

왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Fins

왘 La

왘 Club

al
6 d’abril, Pels pèls, de Paul Pörtner, direcció Abel Folk, amb Àlex
Casanovas, Mercè Comes, Pep
Sais, Pep Planas, Beth Rodergas
i Jofre Borràs. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 17.30 i 21.00, i diumenges i dilluns 6, a les 18.00. A partir del 8 d’abril, El Brujo a El Lazarillo de Tormes. Horaris: de dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, a les 18.00. I en doble programació, els dissabtes, a les
23.30, Las noches del club de la
Comedia.

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Selecció, Sala Fregoli, fins al 5 d’abril. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.30.
Villarroel, Villarroel, 87. A
partir de l’1 d’abril, L’última trobada, de Christopher Hampton,
basada en la novel·la de Sándor
Márai, versió i direcció d’Abel
Folk, amb Abel Folk, Jordi Brau,
Anna Barrachina. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30;
diumenges i dilluns 6, 18.00. I en
doble programació: els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i
Jordi Rios a 1.000 merdes de
gags. El dissabte 4, Pantomima
Full, 23.00. I diumenge 5, Siempre, a càrrec de Dani Pérez,
20.00.

<<

‘Art mochica de
l’antic Perú’

‘Picasso/Dalí,
Dalí/Picasso’

L’exposició
es pot veure
a CaixaForum

La mostra
s’exposa al
Museu Picasso

왘 Romea,

Hospital, 51. Els veïns
de dalt, de Cesc Gay amb Pere
Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30 (dia 7
d’abril, no hi ha funció); dissabtes, 18.00 i 21.00; diumenges,
18.00, i dilluns 6, 20.30. I en doble programació: OFF Romea:
fins al 24 d’abril Waikiki Honolulu, dramatúrgia i direcció de Paul
Berrondo amb Borja Espinosa i
Joel Minguet. Horaris: divendres,
22.30, dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.00. Cicle Solos: dilluns 27 d’abril, amb Antonio Dechent.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. A partir del 8
d’abril, Blau, de Ferran Joanmiquel. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges,
18.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Yo maté a mi hija (una historia
real), de Carmen Domingo, dir.
Pep Molina. Fins al 12 d’abril. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30; i diumenges, 18.30. I Luis
Pardo, a En tu mente. Prèvies,
del 2 al 5 d’abril, de dijous a dissabte, 22.45, i diumenge, a les
20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. Del
2 al 5 d’abril, Festival Dansat!.
CobosMika Company, Increpación Danza, Kulbik Dance Company, La Veronal, Roberto Olivan
i Thomas Noone Dance.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 3 al 26
d’abril, La Calòrica presenta Sobre el fenomen de les feines de
merda. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Familiar: del 4 al 26
d’abril, Fes-t’ho Com Vulguis
presenta Aquarel·la. Horaris: dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La revolta dels àngels,
del 9 al 26 d’abril. Horaris: de dimecres a diumenges, 20.30.
Martiri ,dies 18, 19, 25 i 26
d’abril. Horaris: dissabtes i diumenges, 18.00.

Les necrològiques
Albinyana

Barberà del Vallès

Jaume Carreras Virgili. 43
anys. Exèquies, avui, dijous, a les 12
del migdia, a la parròquia d’ Albinyana.

Manuel Rodríguez Álvarez.
66 anys. Incineració, avui, a 2/4 de 12
del matí, a Collserola de Barcelona.

Alella

Antonio Aranda Sánchez. 81
anys. Avui, a les 4 de la tarda.
Josefina Herrada Berenguel.
74 anys. Avui, a 1/4 de 2 del migdia.
Antonia Lara Martínez. 90
anys. Avui, a 1/4 d’11 del matí.

Dolores Pérez Baiges. Exèquies, avui, dijous, dia 2, a les 12 del
migdia, a l’oratori del tanatori de Badalona.

Badalona
Julio Dueñas Anguita. Avui, a
1/4 de 12 del matí, a l’oratori del tanatori.
Fernando Fernéndez Ruiz.
Avui, a les 9 del matí, a l’oratori del tanatori.
Fernando Ibáñez Sangüesa.
Avui, a 2/4 de 2 del migdia, a l’oratori
del tanatori.
Antonio Lanau Altemir. Exèquies, avui, dijous, dia 2, a 3/4 de 10
del matí, a l’oratori del tanatori de Badalona.

Barcelona-Collserola

Barcelona-les Corts
Emilio Call Pi. 90 anys. Avui, a les
12 del migdia.
Mercedes Carceller Velasco.
91 anys. Avui, a les 11 del matí.
Maria Dolores Cirera Casal.
89 anys. Avui, a 1/4 de 10 del matí.
Jose Cortacans González. 78
anys. Avui, a la 1 del migdia.
Emilio de Aragon Mateo. 81
anys. Avui, a 3/4 de 4 de la tarda.
Maria Dinares Miquel. 78 anys.
Avui, a 2/4 de 12 del matí.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Dos caras duras en crisis. Horaris: dijous i divendres, a les
20.30; dissabtes, a les 18.00 i a
les 20.30, i diumenges, a les
18.00.
왘 Teatre Coliseum, Gran Via,
595. Noche flamenca de Barcelona, úniques funcions de l’1 al 5
d’abril, a les 21.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. 50 sombras de Andreu,
divendres, a les 23.00; dissabte,
a les 00.00, i diumenge, a les
20.30. 3, 2, 1, Impro, dissabte, a
les 20.00. Detectives Martínez,
dissabte, a les 22.00. Infantil:
Màgia Júnior, dissabte, a les
17.30, i diumenge, a les 12.00 i a
les 17.00.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Fins al
26 d’abril, Viatge d’Orfeu, de Pablo Ley. Horaris: de dijous a dissabtes, a les 20.00, i diumenges,
a les 18.00. Infantil: fins al 26
d’abril, La rateta, diumenges, a
les 12.00. Estrena, el 10 d’abril,
de Mares i filles, de Clara Peya i
David Pintó. Horaris: de dijous a
dissabtes, a les 22.00, i diumenges, a les 20.00.

per Setmana Santa, reprenen
les funcions a partir del dia 8
d’abril.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Tuppersex. Horaris: dimecres, dijous i divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 21.00;
diumenges 5, no hi ha funció.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30; divendres, 17.30 i 21.30; dissabtes,
17.30 i 21.30, i diumenges, 18.00.
Dilluns 6 d’abril, 18.00.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Agencia Matrimonial, 20.30, i Baño de chicas,
22.00. Sala Xavier Fàbregas: ImproShow, 21.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 22 d’abril, Vintage, de Jumon Erra, comèdia musical,
anys 80. Horaris: dimarts i dimecres, 20.30. Tots els diumenges
d’abril: El 5 d’abril torna Iupi, titelles, de Cia. TitereArte. Horaris: diumenge, 12.00. I el 9 d’abril
torna Cloaca, de Maria Goos.
Horaris: de dijous a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00.

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. El curiós incident del gos a
mitjanit, de Mark Haddon, dir.
Julio Manrique. Estrena el 9
d’abril.
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Tot pels
diners 1. Mammón, de Nao Albet
i Marcel Borràs. Estrena el 10
d’abril. Frank V (opereta d’una
banca privada), de Friedrich Dürrenmatt & Paul Burkhard, direcció Josep Maria Mestres. Estrena el 16 d’abril.
왘 Teatre Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’art de la comèdia,
d’Eduardo de Filippo. Horaris: de
dimecres a dissabte, 20.00; i diumenges, 18.00. 2 últimes setmanes!.

116737-1101492w

Agenda

<<

왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Polònia, el musical descansa

www.elpuntavui.cat/serveis/necrologiques
Jaime Gamisans Sanz. 86 anys.
Exèquies, avui, a les 10 del matí.
Elisa Gómez Morell. 95 anys.
Exèquies, avui, a les 3 de la tarda.
Maria Luz González Padilla.
67 anys. Exèquies, avui, a les 9 del
matí.
Maria Hernández Bujeque.
93 anys. Avui, a 3/4 de 10 del matí.
Antonia Madurell Malo. 96
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Miguel Ángel Molina Márquez. 45 anys. Avui,a 1/4 de 5 de la
tarda.
Maria Obiol Oliveras. 90 anys.
Avui, a 3/4 de 9 del matí.
Jorge Renedo Gerónimo. 73
anys. Avui, a 1/4 de 4 de la tarda.
Guido Rossi. 92 anys. Avui, a 2/4
d’1 del migdia.

Barcelona-Ronda de
Dalt
Maria Victoria Abellan Salvador. 90 anys. Avui, a 2/4 d’1 del
migdia.

Luis Apolinar Loriz Larraz. 88
anys. Exèquies, avui, a les 5 de la tarda.
Rosa Benet Amigo. 87 anys.
Exèquies, avui, a les 9 del matí.
Enrique Buxeres Pons. 97
anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Benedicta López Martínez.
84 anys. Exèquies, avui, a les 4 de la
tarda.
Ascención Mejias Matas. 83
anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11 del
matí.
Alfonso Navarro Aznar. 86
anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 12 del
matí.
Sagrario Navarro Rivera. 82
anys. Avui, a les 11 del matí.
Pilar Nusas Caberol. 86 anys.
Avui.
Vicente Serra Blanco. 66 anys.
Exèquies, avui, a 2/4 de 10 del matí.
Isabel Sillero Esquitino. 63
anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 4 de la
tarda.

Barcelona-Sancho de
Ávila
Carmen Abella Daurella. 88
anys. Exèquies, avui, a 3/4 d’11 del
matí.
Pedro Alonso Pijoan. 86 anys.
Exèquies, avui, a 3/4 d’1 del migdia.
Piedad Casino Monleon. 94
anys. Exèquies, avui, a les 09.25 del
matí.
Gaspar de Miguel Blanco. 99
anys. Exèquies, avui, a les 09.50 del
matí.
Francisco José Guilarte
Saez. 75 anys. Exèquies, avui, a la
1.25 del migdia.
Rosa Huguet Claramunt. 91
anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’11 del
matí.
Pedro Lazaro Canteria. 76
anys. Exèquies, avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Maria del Pilar López Bertolin. 56 anys. Exèquies, avui, a la 1.10
del migdia.

Juan Mardones Alonso. 78
anys. Exèquies, avui, a les 09.10 del
matí.
Alberto Medina López. 88
anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 4 de la
tarda.
Maria Merino García. 91 anys.
Exèquies, avui, a les 12.05 del migdia.
Juana Pages Llop. 87 anys. Exèquies, avui, a les 11.10 del matí.
Montserrat Piñol Cuadrat. 90
anys. Exèquies, avui, a les 11.50 del
matí.
Nuria Pujols Jane. 65 anys. Exèquies, avui, a les 10.05 del matí.
Carmen Rodríguez García. 81
anys. Exèquies, avui, a 3/4 de 9 del
matí.
Francisca Sánchez López. 83
anys. Exèquies, avui, a 1/4 de 4 de la
tarda.
Margarita Triay Saura. 79
anys. Exèquies, avui, a les 4 de la tarda.
Jesus Ubieto Acin. 81 anys. Exèquies, avui, a les 11.25 del matí.
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FRECUENCIA: Diario
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ÁREA: 816 CM² - 72%
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DIJOUS, 2

Barcelona ciutat
Barcelona 4 Guitars. El grup Barcelona
4 Guitars interpretarà obres d’Albéniz, Txaikovski, Bach i més.
Palau de la Música. Palau de la Música,
46. (12 hores). 30 euros.
Salvatore Giuliano. Projecció en VOSC

d’aquesta pel·lícula dirigida per Francesco Rosi, 1961, 135 minuts.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 1. (17 hores). 4 euros.

Mary and Max. Projecció d’aquest

film d’animació del director Adam
Elliot, 2009, 88 minuts.
CaixaForum. (19.30 hores). 4 euros.

Swing Balkan. Jam session de jazz

CONCERT CABOSANROQUE
PASCAL COMELADE
Arts Santa Mònica, 2a planta
Rambla, 7
20 hores

intenta reflectir algunes de les pulsions que hi ha darrere del treball
sonor del grup CaboSanRoque. Per donar una dimensió completa
al seu univers sonor, el grup ha anat oferint una sèrie de concerts
amb creadors afins, com és el cas de Pascal Comelade.

La màquina patafísica
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

E

n el marc d’una de
les
exposicions
més suggeridores i,
alhora,
insòlites
que es poden veure actual
ment a Barcelona, avui es

DIVENDRES, 3

]L’Arts Santa Mònica acull des de fa un mes una exposició que

Comissariada pels mateixos
membres del col∙lectiu artís
tic, l’exposició reuneix,
d’una banda, una àmplia
mostra fotogràfica i, de l’al
tra, vint instruments i una
trentena de màquines sono
res que, acoblades, esdeve
nen una espectacular ins

Barcelona ciutat
Demanoenmano. Mercat social de

reciclatge, vintage i creació.
CCCB. Montalegre, 5 (11 hores). Gratuït.
Imagine. Projecció en VOSE d’aques-

Torrents i Roger Aixut–, el
grup va molt més enllà de la
curiositat per elaborar tot un
corpus teòric que és subja
cent a la seva brillant obra
sonora. Així queda emmar
cat en els textos escrits per a
l’ocasió per Víctor Nubla i
Pablo Martín Sánchez, on,

manouche i balkan.
A.C.Arco de la Virgen. De la Verge, 10.
(20.30 hores). 5 euros.

ta pel·lícula dirigida per Andrzej Jakimowski, 2012, 105 minuts.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 1 (17 hores). 4 euros.
Àries i cors famosos d’òpera. Aquest
repertori de cors, preludis, marxes i
obertures d’autors com Verdi, Bizet
i Wagner ofereixen un concert.
Palau de la Música. Palau de la Música,
46 (17 hores). 24 euros.
La autopista del Hunsrück + Huida y
regreso + Retaguardia. Projecció

Black & White PARTY. La festa emmar-

d’aquesta pel·lícula dirigida per Edgar Reitz, 1984, 58 minuts.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 1 (18 hores). 4 euros.

Moya Kalongo & Professor Angel
Sound. Moya Kalongo és una forma-

Jazz/blues/gospel. El saxofonista Bill
McHenry, el contrabaixista Horacio
Fumeiro i el músic Ramon Prats ofereixen un concert.
Jamboree. Plaça Reial, 17 ( 20 hores).
15 euros.

cada dins el festival de swing de Barcelona.
Casino Aliança del Poblenou. Rambla
del Poblenou, 42 (20.30 h). 10 euros.

ció de Barcelona integrada per músics procedents de Moçambic, Costa
d’Ivori, l’Uruguai i Catalunya.
Jamboree Jazz Club. Plaça Reial, 7. (21
hores). 12 euros.
Big Mama & Riqui Sabatés. Big Mama
Montse i Riqui Sabatés ens apropen a
aquest nou projecte conjunt que es
dóna a conèixer amb la música blues
com a protagonista.
Milano. Ronda Universitat, 35 (21 ho
res). La copa.
Contes per a adults a L’Astrolabi. Contes de dones “perilloses”, amb la narradora Carolina Rueda.
L’Astrolabi de Gràcia. Martínez de la Ro
sa, 14. (21.30 hores). 3 euros.
Descàrrega Cubana. Gran descàrrega

cubana amb l’explosiu grup Los Promiscuos i amb la cantant cubana Telva Rojas.
JazzSí Club. Requesens, 2 (20.30 hores).
8 euros.

TELÈFONS
ÚTILS

Rock/pop. El grup alemany My Sleeping Karma, el trio ucranià Stoned Jesus i el trio anglès The Admiral Sir
Cloudesley Shovell en concert.
Sala Bòveda. Roc Boronat, 33 (20 ho
res). 21 euros.
ÀLEX GARCIA / ARXIU

Els dos membres
de la formació,
en un concert
davant una de
les seves màqui
nes sonores

podrà degustar
un concert que
tampoc no es
queda pas en
darrere.
I és que des de
començaments del mes pas
sat es pot contemplar a l’Arts
Santa Mònica l’exposició La
cobla patafísica 20152001,
una àmplia i detallada mos
tra dels collages mecanico
sonors que el grup CaboSan
Roque ha creat i desenvolu
pat al llarg de catorze anys.

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

tal∙lació sonora
que
combina
objectes i mate
rials tan diver
sos com mar
tells de piano
que impacten sobre olles,
tubs, caixes de llauna, bi
dons, cargols de mar, cranis
de vaca convertits en caixes
de ressonància, paelles, mi
cròfons amb moviment pen
dular, teclats de màquines
d’escriure...
Convertit ara en duo –Laia

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

en síntesi, perfilen la relació
de CaboSanRoque amb la
patafísica, la ciència de l’ex
cepcionalitat.
Perfectament d’acord amb
els seus plantejaments, el
grup ha realitzat en el marc
de la mostra una sèrie de
concerts amb gent afí a les
seves inquietuds, com Pierre
Bastien, Carles Santos i Tru
na. Avui, serà el torn de Pas
cal Comelade, possiblement
un dels col∙legues amb una
carrera més patafísica.c

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

Blues. El quintet Ivan Kovacevik 5

Spots ofereix un concert dins del Fest
Milano Jazz & Blues.
Sala Milano. Universitat, 35 (21 hores).
Consumició obligatòria.
Mi dulce pueblecito. Projecció
d’aquesta pel·lícula dirigida per Jiri
Menzel, 1985, 96 minuts.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 1 (21.30 hores). 4 euros.
Cleopatra. Projecció d’aquesta pel·lí-

cula amb un Oscar a millor fotografia
dirigida per Cecil B. DeMille, 1934,
102 minuts.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 1 (21.30 hores). 4 euros.

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

PALAU DE LA MUSICA Sol·licita
CATALANA
ja les targetes gratuïtes del Club per als teus familiars

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

2 Abril, 2015

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 43

O.J.D.:

TARIFA: 844 €

E.G.M.:

ÁREA: 104 CM² - 20%

SECCIÓN: NOTICIAS
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 43

O.J.D.:

TARIFA: 2111 €

E.G.M.:

ÁREA: 260 CM² - 50%

SECCIÓN: NOTICIAS

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 60

O.J.D.: 7389

TARIFA: 2835 €

E.G.M.: 76000

ÁREA: 729 CM² - 81%

SECCIÓN: CONTRAPORTADA

1 Abril, 2015

NORIA ORTONEDA ¯

DIRECTORA DE LA CORAL VERGE DEL CAMf DE CAMBRILS

’La coral
ARIADNA ESCODA

- Qu~ us aporta coma coral
un projecte com la cantada
del Rbquiem de Mozart en diferents punts de la geografia
catalana?
- Per nosaltres, participar en
aquesta iniciativa ha estat un
repte. Fauns dos mesos i mig
que vam saber que havlem estat
convidats per formar part de1
projecte, de manera queens
hemhagut de posar les piles
molt r~pid. Un projecte corn
aquest ens permet avanqar
molt a nivell tbcnic. Hemtreballat dur, fent m6s assajos setmanals i treballant ambla pianista Heidrun Bergander per
perfilar tots els detalls. Tota la
feina tamb6ha ajudat a enfortir
els vincles entre els membres
de la coral.

requereix

compromfs’

PERFIL I
Ntlria
Ortoneda
(197z, Cambrils)
la directora de la Coral Verge del Cam/de
Cambrils. Actualment~ elcor as troba
immers en el projecte de concerts organitzats
per POrquestra Simfbnica
del Vall~s~ que s~an
realitzat a Tarragona i Flix. Properamerit es duran a terme a Igualada~ al
lau de la Mtlsica de
Barcelona i al Festival Internacional de
Mtisica de Cambrils.
NfidaOrtoneda
6s la directorade la CoralVergedel Cam~de
Cambrils
desde I’any1996.

- Qub 6s l’indispensable per
set un bon cantaire?
- (pensa) Cada director t6 els
seus criteris, personalment
considero que a banda de tenir
una formaci6 musical pr~via,
tenir una bona veu i una oida
ajuda. Perb tamb6 cal una bona
actitud. M’explico; hi ha gent
que potser no t6 tan bonaveu o
oTda, perb hi posa moltes ganes
en aprendre. E1 que si que demano quan comencen cant coral 6s un minim de coneixements de lectura musical. A
m6s, la coral requereix molt
compromis i esfor~ personal
- Quantes hores setmanals
dediqueu a la coral?
- Habitualment, ens reunim
cada divendres de dos quarts

de deu ales dotze. En cas de
projectes especials, com6s el
cas d’aquesta iniciativa del R~quiem de Mozart, parlem de
m6s de quatre hores a la setmana.
-Comdefiniria el repertori
actual de la coral?
- Intentem que sigui ampli per
no tancar cap porta. No ens podemdefinir amb un sol gbnere.
De fet, quan es proposauna
pluja d’idees sobre qu~ cantar a
la coral, mai no ens posem
d’acord perqub tothom t6 gustos diferents.
- Imagina la Coral Verge del
Caml en un programa com
el d’Oh HappyDayde TV3?

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

- Laveritat 6s que personalment no. Penso que participar
an un programa corn aquest ens
obligaria a deixar de banda al
tres projectes i bolcar-nos
completament al show. Per mi,
seria forqar massael grup i trobo que ara mateix no 6s primordial, sin6 que ho 6s el fet de tre

ballar l’afinaci6 de les veus o
l’empast d’aquestes.
- ~s membrede la coral des
de11987 i directora des del
1996. Qub s’ha mantingut al
llarg dels anys?
- Ambtants anys a dins, costa
veure qub 6s el que ha canviat i
qub no amb el temps. Diria que
s’ha mantingut un grau d’atractiu en els programes musicals.

de la Coral Verge del Cami. La
coral demanasacrifici als seus
membres, i a vegades costa de
fer ho entendre als familiars.

- Qu6 hi ha despr6s del Rbquiem de Mozart?
- Encara ens queden els concerts a Igualada, Flix i el Palau
de la Mfisica de Barcelona, perb
quan acabi aquest proj ecteja
estarem treballant en el proper. Ara per ara, s’ha d’acabar
- Tant en el seu cas comen el
de tancar la participaci6 en un
dels cantaires, la coral 6s
concert que es durh a terme a
quelcom passional...
Tarragona durant el mes deju- Exacte. Cadascfi t6 la seva
liol. A m6s,l’l d’agost si tot va
professi6 fora d’aqul. En el meu b6 actuarem al Festival Internacional de Mfisica de Cam
cas, combinola meva feina a
l’Escola Municipal de Mfisica
brils justament amb el Rdquiem
de Tarragona amb la direcci6
de Mozart.

E1cant coral demana
un sacrifici als membms
i a vegades
costade fer
ho entendreala famflia

mismo escenario, al día siguiente
(20 horas), el recital estará abierto
al público en general, aunque con
preferencia para los socios de la
Capella y Joventuts Musicals. Cabe
recordar que se trata de eventos de
carácter gratuito y que las invitaciones se pueden retirar a partir de
mañana en Foto Studio Hernando.
El último concierto tendrá lugar el
1 aAbril,
2015
lunes,
las 19 horas,
en la Església
de Santa Maria de Maó.

Presentación. De izquierda a derecha, Antonio Tudurí, director del área de negocio de
CaixaBank en la Isla; Antoni Salvador e Isabel Juaneda, presidente y directora de la Capella
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
Davídica, e Ignasi Gonyalons, director de la entidad bancaria en Ciutadella. FOTO JOSEP BAGUR G.
PÁGINAS: 20
Respecto a la calidad artística del
TARIFA:
704 €
concierto de este
año, el presidente de la Capella, Antonio Salvador,
ÁREA:
375
CM²
destaca que «cuenta
con
la coral
y
la orquesta más importantes de la
Isla». Al respecto señala que se trata de un evento que no sería posi-

●●●

Mozart y el «Cantique de
Jean Racine» de Fauré.

O.J.D.: 4378
ble sin la participación de los patro-

31000 En ese sentido, el direccinadores.
Como es tradición, E.G.M.:
se
tor del área de negocio de Caixa- han
39%programado dos
SECCIÓN:
CULTURA
Bank en
Menorca, Antonio Tudurí,
conciertos en El Socors reafirmó ayer el compromiso de la
y uno en la Església de
entidad con la cultura, «ya que la
entendemos como un elemento
Santa Maria de Maó

fundamental para el progreso de la
sociedad». Por otra parte, cabe recordar que de nuevo colaboran en el
evento el Ayuntamiento de Ciutadella y el Consell insular, además
de Joventuts Musicals de Maó y Ciutadella, que se suma este año.

El ‘Miserere’ retoma su
antiguo protagonismo
REDACCIÓN

El de ayer fue un Martes Santo
especial. La Església de Santa Maria
de Maó fue testigo de la recuperación de una antigua tradición cultural como la interpretación del
«Miserere», una pieza que según
cuentan no sonaba tal y como lo
hizo ayer desde hace aproximadamente 80 años.
El templo acogió un acto especial, que además tuvo un carácter
solidario, ya que la recaudación
se destinó a fines solidarios, concretamente a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). El
barítono Lluís Sintes y Josep Mercadal han sido los principales res-

ponsables de que la tradicional
obra, la más recordada del maestro Andreu Pons (1803-1881) y que
era interpretada cada Jueves Santo en la Església de Santa Maria
hasta 1935, vuelva a retomar su
protagonismo durante la celebración de la Pascua.
Cabe recordar que en noviembre de 2013, el propio Sintes ya
recuperó la obra completa para
estrenarla en el Palau de la Música Catalana. La representación fue
muy buen acogida, lo que propició que el pasado febrero se volvió a representar en la Iglesia Adventista de Barcelona, otro éxito que
impulsó la recuperación del «Miserere» en la Isla.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

La tradicional obra de Semana Santa regresó ayer tras ocho décadas a la Iglesia de Santa Maria. ● FOTO JAVIER COLL

