Recull de
Premsa

11 dies la BDW programarà un
gran nombre d’iniciatives, no
només a la seva seu principal, el
Disseny Hub Barcelona, sinó per
tota la ciutat gràcies al programa BDW City, que reuneix més
de 20 activitats, seleccionades a
través d’una convocatòria oberta. Entre aquestes destaca, a l’Es-
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l’evolució de la cultura del disseny, a través dels seus productes més icònics.

músic, guionista i director de
cinema. I entusiasta. Presenta el
seu primer disc en solitari. CCCB.
Sala teatre. 12.30 (gratuït).

veritable rock de club. Sidecar.
21.30 (20 euros).

BARCELONA DESIGN WEEK
Del 2 al 12 de juny
www.barcelonadesignweek.com
#BDW2016

Concerts
Dijous 2
Leo Genovese Trio. El pianista
argentí, soci d’Esperanza Spalding,
presenta en gira europea el seu
primer projecte com a trio propi.
Jamboree. 20.00 i 22.00 (15 a
18 euros).
Divendres 3
Cass McCombs. Delicat, un punt
melancòlic i, per sobre de tot,
gran compositor, el nord-americà
ofereix una actuació gratuïta dins
els Primavera Al Raval. CCCB Sala
Teatre. 14.30 (gratuït).
Bombarderos. Amb diverses in-

terrupcions a la seva carrera, el
cas és que el grup de rock sureny
compleix 30 anys. La celebració
prou que mereix un concert
especial. Razzmatazz 2. 19.30
(12 euros).
Ken Ishii. Una de les figures més
importants i consagrades de
l’escena electrònica nipona
protagonitzarà una altra sessió als
plats. Completa cartell Fabrice Lig.
Razzmatazz. 01.00 (17 euros).
Dissabte 4
Invisible Harvey. Sota aquest
nom s’amaga un activista que és
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Robert Forster. Sempre se’l
recordarà com un Go Betweens,
però ja té una consistent
carrera en solitari i sòlides
cançons pop amb molta ànima.
Placa Joan Coromines. 15.00
(gratuït).
Diumenge 5
Mudhoney. Banda històrica de
Seattle que presumeix de ser-hi
abans que Nirvana, tenen material

recent, un Vanishing Point que
zona a rock petri. Plaça
Coromines. 19.30 (gratuït).
Andrea Motis i Joan Chamorro. En aquesta ocasió, el jazz s’acosta a les cordes amb l’Orquestra
Nacional Clàssica d’Andorra per
fer un recorregut panoràmic pel
jazz clàssic. L’Auditori. 21.00
(20 euros)
Dilluns 6
Joshep Arthur. Descobert als noranta per Peter Gabriel, el
cantautor nord-americà fa servir
pedals i efectes per construir un

Dimarts 7
Andrés Calamaro. L’artista argentí es presenta amb piano i veu
per repassar temes propis així
com de Gardel i Piazzola. Palau de
la Música. 21.30 (20 euros).
Dimecres 8
José Luis Perales. A un repertori inabastable encara hi poden
entrar més cançons. Per exemple
les de Calma, el nou disc de
l’artista. Palau de la Música. 21.00
(25 euros).
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Canvi polític a BCN

el Museu de cultures del
Món gira cap al debat social
L’equipament inicia una etapa de més
compromís amb l’antropologia crítica
CRISTINA SAVALL
BARCELONA

E

l Museu de Cultures del
Món canvia, a partir del 10
de juny, radicalment de
rumb. Deixa enrere la re·
ducció esteticista d’exhibir objectes
d’Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania pri·
oritzant·ne únicament el valor artís·
tic i inicia una etapa més compro·
mesa amb els principis de l’antropo·
logia social basada en l’anàlisi de la
realitat humana. Aquest dia, s’inau·
gurarà Ikunde, Barcelona, metròpoli colonial, una exposició que indaga en
un passat fosc de Barcelona, quan el
1959 l’ajuntament va instal·lar un
centre a prop de Bata, capital econò·
mica de Guinea Equatorial, que du·
rant una dècada va proveir els fons
zoològics, arqueològics i botànics a
la capital catalana. Eren temps en
què empreses catalanes es van enri·
quir amb explotacions de cacau i ca·

fè de la que en aquell temps era una
colònia espanyola.
«Compleixo l’encàrrec d’Ada
Colau. L’Etnològic, a Montjuïc, i el
Museu de Cultures del Món, al car·
rer de Montcada, ara són un únic
museu amb dues seus que seguei·
xen una mateixa línia que no ama·
ga els temes conflictius i que aborda
les qüestions compromeses amb les
bases científiques que aporten els
investigadors universitaris», indica
Josep Fornés, director dels dos cen·
tres. Per a ell, un museu és un espai
de confiança on mantenir converses
i reflexions complexes.
«Aquest canvi d’orientació és un
signe de vitalitat de la política muse·
ística empresa per Barcelona», consi·
dera Alberto López Bargados, profes·
sor d’Antropologia Social a la Uni·
versitat de Barcelona.
«Hem preparat aquesta exposició
sobre el passat colonial de Barcelona

El centre del carrer de Montcada es
va inaugurar el 2015 amb controvèrsia
Deixarà de donar
prioritat a les peces
etnològiques d’altres
continents només
pel seu valor artístic

amb la sana autocrítica que li cor·
respon a una societat madura que
revisita el seu paper en l’espoli de
Guinea», defineix Fornés, que du·
rant els últims anys del mandat de
Xavier Trias va veure perillar el ca·
ràcter universal de l’Etnològic i no
va estar d’acord amb l’enfocament
artístic i poc científic del nou mu·
seu del barri de la Ribera, les obres
del qual van superar els nou milions
d’euros.
El govern
convergent va voler orientar el cen·
tre de Montjuïc gairebé exclusiva·
ment a les tradicions, les festes i els
costums de Catalunya, decisió que
va provocar enceses protestes en el
sector universitari, a l’Institut Cata·
là d’Antropologia i en l’oposició po·
lítica, especialment PSC, ICV i PP.
El Museu de Cultures del Món va
ser inaugurat el febrer del 2015. Des
PSC, ICV I PP COINCIDEIXEN /

Màscares africanes al Museu de
Cultures del Món, el 25 de maig passat.

REVISIÓ D’UN PASSAT DESCONEGUT

BCN va saquejar Guinea
La pròxima exposició del Museu de Cultures critica l’explotació colonial de la capital catalana
en la dècada dels 60 H La mostra rememora la captura del goril·la albí Floquet de Neu
PÉREZ DE ROZAS

C. S.
BARCELONA

«Un passat tan recent com desconegut de la nostra ciutat». Amb
aquesta premissa s’anuncia Ikunde, Barcelona, metròpoli colonial, l’ex·
posició que marca un abans i un
després en la nova orientació ide·
ològica del Museu de Cultures del
Món, més compromesa amb te·
mes de memòria històrica i de de·
núncia social. La seva inauguració
està prevista per al 10 de juny i el
títol fa referència al centre d’adap·
tació i experimentació zoològica
que l’Ajuntament de Barcelona va
instal·lar el 1959 a la selva guinea·
na durant la colonització espanyo·
la d’un país ric en cotó, cacau, ca·
fè, canya de sucre, fustes nobles i
minerals.
Va ser a Ikunde on el primatò·
leg Jordi Sabater Pi, que era el di·
rector del centre, va adquirir Flo·
quet de Neu, un exemplar de goril·
la blanc únic, que Benito Mañé, un
guineà d’ètnia fang, va capturar
en una plantació després de ma·

L’alcalde franquista José María de Porcioles amb Floquet, el 1967.
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tar la seva mare que buscava men·
jar. L’animal albí es va convertir en
una icona barcelonina tan reconei·
xible com el Barça i l’arquitectura
de Gaudí. Des de la seva arribada al
zoo (1966) fins que va morir (2003)
va ser una celebritat mundial. Va
arribar a ser rebut per l’alcalde José
María de Porcioles a l’ajuntament i
fins i tot va tenir carnet d’identitat,
a més de portades a la premsa inter·
nacional i festes amb pastís de frui·
tes en tots els seus aniversaris.
«Les campanyes etnogràfiques
a Guinea van estar molt vinculades
a les que feia el Zoo de Barcelona
amb captures i caça», asseguren els
comissaris de l’exposició, Alberto
López Bargados, professor d’Antro·
pologia Social a la Universitat de
Barcelona; Andrés Antebi, antropò·
leg, documentalista i un dels fun·
dadors de l’Observatori de la Vida
Quotidiana (OVQ); l’historiador
Eloy Martín, i l’antropòleg Pablo
González. En concret, Ikunde va es·
tar finançat pel zoo, Parcs i jardins
de l’ajuntament i el mateix Museu

Vigilants del centre
Ikunde fundat per
l’ajuntament a
Guinea, el 1959.
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RICARD CUGAT

dels seus inicis la controvèrsia va
acompanyar aquest equipament cultural impulsat per Jaume Ciurana,
en la seva etapa com a tinent d’alcalde de Cultura, i per Josep Lluís Alay,
llavors director de Patrimoni, Museus i Arxius de l’ajuntament que va
acabar sent el director del museu,
però només tres mesos, fins al maig
del 2015, quan Barcelona en Comú
va guanyar les eleccions.
A l’octubre, l’Etnològic va reobrir les portes aconseguint incloure-hi altres cultures, a més a més de
la catalana, i també un espai destinat a exhibir tresors universals procedents d’altres continents, encara
que les millors peces de la seva collecció se’n van anar a les prestatgeries del Museu de Cultures del Món,
moltes procedents de les col·leccions
de la fundació Folch i de l’Arqueològica Clos.
A la festa
de reobertura, Colau va reconèixer
que durant anys l’ajuntament no
s’havia cuidat del Museu Etnològic.
«No l’hem mimat. Barcelona té un
deute amb aquest recinte, perquè la
nostra ciutat es mereix un espai que
li permeti explicar-se a si mateixa i al
món, un lloc allunyat de les mirades
colonials i de tòpics folklòrics. No
només ha de ser un centre de contemplació, sinó també d’investigació amb dues seus que comparteixin
una mateixa mirada plural de la societat», va argumentar l’alcaldessa,
UNA CATALUNYA «MESTISSA» /

ARXIU MUSEU ETNOLÒGIC

Etnològic, que aleshores dirigia August Panyella.
L’exposició no deixa canya dreta. Apunta als polítics franquistes,
els missioners claretians que es van
carregar els costums de les tribus i
els empresaris catalans que es van
enriquir en aquella Guinea colonial
amb mà d’obra tan barata, entre ells
el pare de Fèlix Millet, saquejador
confés del Palau de la Música, que
va enviar el seu fill a adquirir experiència de jove a les seves plantacions
africanes, propietat de la Compañía
Agrícola Industrial de Fernando
Poo, que ell presidia. Tampoc se salven l’ajuntament, el zoo i el mateix
Museu Etnològic, que llueix a les vitrines tresors de la cultura fang. «El
que va fer Barcelona en aquella colònia africana va ser un espoli i un
saqueig. Es van emportar diners a
cabassos sense cap tipus d’escrúpol», critica Antebi.

Imposició catòlica
«Els missioners claretians van modificar violentament la religió, l’estructura familiar, la manera de vestir-se i els hàbits dels guineans»,
assenyala al seu llibre Guinea Equatorial, història en blanc i negre Gustau
Nerín, antropòleg i historiador especialitzat en l’estudi del colonialisme espanyol a l’Àfrica i un dels assessors d’aquesta exposició. «I continuem encara exercint polítiques
colonials sobre els immigrants que

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

que va acabar el discurs dient que
Catalunya serà «mestissa» o no serà.
Cultures del Món, ubicat als palaus del Marquès de Llió i de Nadal,
va néixer com una plataforma de
preservació, presentació, difusió i
projecció social del patrimoni artístic, allunyada de conceptes etnològics i antropològics. Molts antropòlegs i historiadors es van manifestar

«S’abordaran els
temes compromesos
amb bases científiques
i universitàries», diu el
director Josep Fornés
El nou espai, que
va costar nou milions,
i l’Etnològic de Montjuïc
formaran un únic museu
amb dues seus
al davant de la seva porta el dia de
la inauguració, criticant que la seva
política cultural prioritzés el valor
estètic de les peces. Van qualificar
l’obertura d’«etnocentrisme total»,
d’operació de colonialisme simbòlic amb una mirada occidental que
no avaluava la importància real de
cada objecte. H

viuen a Barcelona», declara López
Bargados.
«A diferència del que la gent
s’imagina, l’autèntica metròpolis de Guinea colonial no va ser
Madrid sinó Barcelona», assegura Josep Fornés, director de l’Etnològic i del Museu de Cultures del
Món. La mostra confirma els vincles entre Barcelona i la colònia
africana a través de documents

«La metròpolis
autèntica de
Guinea no va ser
Madrid sinó BCN»,
sosté Fornés
Hi havia empreses
enriquides amb el
cacau i el cafè
i evangelització
amb missioners
procedents del zoo, l’Arxiu de
Catalunya, l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona, la Biblioteca Nacional de Catalunya, el mateix Etnològic i l’Arxiu Comarcal
d’Osona. En aquest últim hi ha dades i fotografies de les missions
empreses pels Claretians, que tenen la seu central a Vic. H

cadores, pel·lícules militants, del 1966
al 1969, on assenyalava el distanciament anestesiant que produïa el
bombardeig d’imatges del Vietnam
en les notícies.
Comissariada per Carles Guerra, director de la Fundació Tàpies, i per Antje Ehmann, viuda i collaboradora de Farocki, l’exposició
exemplifica
l’obsessió
pel cine i la fei2 Junio,
2016

això, la mostra «revisa la seva imatge de difícil, fred i distant».
PAÍS: España
En una altra sala, Ehmann presenta per primera
vegada a Espanya
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52
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33 Els components del grup Vespres d’Arnadí.

FesTivAL De COMPOsiCiOns bARROques

Un pont musical amb Venècia
SONIA ÁVILA
BARCELONA

Entre Venècia i Barcelona hi ha un
pont musical antic. Al segle XVIII,
quan la ciutat italiana es va convertir en epicentre artístic, compositors
catalans van traçar al seu mapa una

ruta cap a aquesta seu. De Domènec
Terradellas als germans Joan i Josep
Pla van portar les seves obres instrumentals a Venècia, on van coincidir
amb mestres com Antonio Vivaldi.
Aquest vincle del passat és l’origen
de la primera edició a Barcelona del
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festival de música barroca Vespres
d’Arnadí: Da Venezia a Barcellona,
que rescata melodies antigues.
Interpretades amb instruments
d’època, les presentacions seran a
l’església barroca de Sant Felip Neri
el 15 i 22 de juny i el 7 i 14 de juliol

amb un aforament de 350 persones
cada concert. El festival, organitzat
pel grup Vespres d’Arnadí, neix amb
la intenció de consolidar l’apreciació de composicions barroques i la
investigació d’autors locals que en
la seva època van ser importants per

dia Civil després de fugar-se de la
presó de Segòvia, quan amb Franco
ja mort la societat demanava una
amnistia general que no arribava.
Com a colofó, les sis pel·lícules
militants de Farocki. Creia que el cinema no podia ser només entreteniment i va criticar Wim Wenders
i Fassbinder per vendre’s a la indústria. Cinema, política i feina. H

a la història de la música catalana.
Per crear un públic assidu, s’oferirà una conferència prèvia als concerts oferta pel musicòleg Josep Dolcet en què parlarà del procés d’investigació de la música antiga i la seva
rellevància en la història.
El grup Vespres d’Arnadí, creat el
2005 i amb tres produccions discogràfiques, centra la seva investigació i producció en el repertori barroc
que, en certa manera, està oblidat
però forma part del patrimoni musical espanyol. És el mateix esperit del
festival en què s’interpretaran per
primer cop les òperes Artaserse i Imeneo in Atene de Domènec Terradellas.
Dels germans Juan Bautista i
Josep Pla també es presenta un concert per a oboè. La música dels catalans va de la mà de la de Vivaldi.
La formació musical dirigida per
Dani Espasa també estrena la seva tercera producció discogràfica,
Anna Maria Strada. La favorita de Händel, que presentarà el 2 de juny al Palau de la Música. És un homenatge
al compositor alemany, però, sobretot, a la soprano Strada, a qui el músic va dedicar 24 òperes. H

Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
tampoc 2
enJunio,
la mateixa línea,
ni horitzontal ni vertical.
2016
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
20.00/22.00 CONCERT

BARCELONA
20.30 CONCERT

Leo Genovese. El pianista argentí presenta a
Jamboree el seu projecte
de trio.

Quartet Casals. El tancament de la temporada
de cambra de L’Auditori
és a càrrec del Quartet
Casals.

BARCELONA

BARCELONA

20.00 CONCERT

Carmen Moreno i Octavio Santos. La soprano
Carmen Moreno i el violoncel·lista i pianista Octavio Santos proposen al
Centre Cívic Sagrada Família un concert íntim i
clàssic.

20.30 CONCERT

Un any més, el Primavera

Mirades femenines als Verdi

BARCELONA
MÚSICA

BARCELONA
22.00 CINEMA

Avui al Fòrum se celebra la segona jornada del festival Primavera Sound.
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El primer dijous de cada mes, els Verdi presenten
un curt d’una directora; avui, Aina Clotet.

Maria Espada + Vespres d’Arnadí. Al Palau
de la Música, obertures i
àries d’òperes de Haendel
dedicades a la soprano
Anna Maria Strada del
Pò.
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Nacen los
cavas de
paraje
El sector del cava da un salto significativo en su estrategia para prestigiar el popular vino espumoso español y posicionarlo en el segmento más alto del mercado. Tras un largo periodo de
tramitación y de discusiones entre los elaboradores,
el pleno del Consejo Regulador del Cava –institución
dependiente del Ministerio
de Agricultura– acaba de
aprobar una nueva normativa que permitía lanzar al
mercado los denominados
cavas de paraje calificado.
Se trata de una nueva categoría que posibilitará que
las bodegas singularicen
aquellos cavas elaborados
con uvas procedentes de un
paraje que determinan como excepcional por sus
condiciones climáticas o
geológicas. La idea es que

Efe

S. Saborit. Barcelona

Deloitte estima que, cuando se cierre este año, La Liga ya ingresará más que la Bund

La Liga aumenta
un 6% sus ingres

FÚTBOL Con 2.100 millones, se acerca a la Bun
Víctor M. Osorio. Madrid

Pedro Bonet preside el Consejo Regulador.

estas botellas lleven una distinción específica, como ya
ocurre en la actualidad con
los cavas reserva y gran reserva.
Todos los cavas de paraje
serán gran reserva, ya que
su crianza mínima será de
36 meses, pero se trata de ir
más allá y crear en el mercado una gama de productos
premium que se considerarán la Fórmula 1 del sector.
El Consejo Regulador
presentará oficialmente los
cavas de paraje calificado el
próximo 13 de junio, en un
acto que se celebrará en el
Palau de la Música de Barcelona. Aunque se guardan
con celo los detalles de la
nueva normativa, ya ha
trascendido que las uvas
que se utilicen deberán proceder de viñedos con un mínimo de diez años y será
obligatorio que la vendimia
sea manual. Asimismo, la
producción máxima de
uvas por hectárea no podrá
superar los 8.000 kilos.
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La Liga facturó 2.100 millones de euros durante la temporada 2014/15 –la última cerrada–, lo que supone un 6%
más (120 millones) respecto
al ejercicio anterior, según el
estudio Annual Review of
Football Finance, elaborado
por Deloitte. El informe mantiene al campeonato español
como la tercera liga que más
dinero genera del continente,
tras la Premier y la Bundesliga, aunque eso podría cambiar pronto. La razón es que
la venta colectiva de derechos de televisión ha elevado
sustancialmente los ingresos
de los clubes en España, por
lo que se espera que La Liga
supere este año en el terreno
económico a la Bundesliga
(facturó 2.400 millones el
ejercicio pasado).
La Premier, de otro planeta
El fútbol europeo generó
22.000 millones de euros la
temporada 2014/15, de los
que 12.000 millones (54,5%)
corresponden a los cinco
grandes campeonatos (Inglaterra, Alemania, España, Italia y Francia). Dicho eso, el
estudio le dedica una especial
atención al fenómeno de la
Premier, que sigue ampliando su dominio económico
entre las grandes ligas con un
aumento de ingresos del 10%
el pasado ejercicio, hasta los
3.900 millones de euros, de
los que casi dos tercios co-

rrespondieron a la televisión
(2.337 millones). Y las diferencias seguirán creciendo,
ya que para el año que viene
el torneo británico alcanzará
los 5.575 millones en total.
Las cifras del fútbol inglés
son escalofriantes. Seis equipos generan hoy más dinero
que toda la Premier en la
temporada 1991/92, mientras
que el nuevo contrato de televisión firmado con Sky y BT
valora ahora cada encuentro
en 10,2 millones de libras,
frente a los 15 millones que
generaba por esta vía toda la
competición hace 25 años.
En cambio, el poder de la
Bundesliga radica en sus contratos de patrocinio y sus
alianzas comerciales, que su-
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Händel d’Arnadí
Clásica
MARICEL CHAVARRÍA

Vespres d’Arnadí, el conjunto catalán especializado en repertorio
barroco que dirigen el pianista y
clavecinista Dani Espasa y el
oboísta Pere Saragossa, presenta
hoy en concierto su último trabajo discográfico, Anna Maria Strada, la favorita de Händel, editado
por Musiepoca. Se trata de oberturas y arias de óperas –Giustino,
Atalanta, Sosarme, Alcina, Arianna in Creta, Orlando, Poro y Ariodante– que Händel dedicó a la soprano Anna Maria Strada del Po.
“Se fue a Italia en busca de una
soprano que en aquel tiempo no
encontraba en Inglaterra –explica Espasa–; hizo un casting y se
quedó con la cantante veneciana
Maria Strada, quien estrenó hasta
24 óperas suyas, las que compuso
Händelhastapasarsealoratorio”.
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LaStrada,comoselaconoceríaen
los mentideros venecianos de la
época, es sin duda menos notoria
quelaCuzzoniolaBordoni,“pero
merece dedicarle un disco”. Maria Espada hace suya la delicadeza en el fraseo y también el timbre
que distinguieron el canto de
Strada en esta producción que se
estrenó en el festival Händel de
Halle del 2015, con buena acogida, y que ahora llega al Petit Palau
en un único concierto.
VESPRES D’ARNADÍ. STRADA,
LA FAVORITA DE HÄNDEL
PETIT PALAU 20.30 H. 15 EUROS

Vespres d’Arnadí
presenta su
homenaje a la
soprano Maria
Strada, la que fue
musa de Händel
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Daniele Gatti e Beethoven: amore e
consacrazione
Daniele Gatti e la Mahler Chamber Orchestra chiudono il ciclo che
in un anno e mezzo li ha portati ad eseguire l'integrale delle
sinfonie di Beethoven. Per il direttore italiano una consacrazione
in attesa di aprire la prossima stagione dell'Opera di Roma con il
Tristano e Isotta di Wagner. Il servizio di Paolo Pacitti
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