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TOP 3 CLASSICA
Recitals, concerts, bpera... Pere Andreu
Jariod tria el millor de la setmana

~I, KhatiaBuniatishvili
Lajove pianistageorgiana
tornaa Barcelona
per actuardenou
al Palaudela MfisicaCatalana,
aquest
copensolitari, dinsdel
cicle PalauPiano.El repertoriquepresenta
incloupecesde
diversosautors, comJohannes
Brahms,
FranzLiszt,
PiotrilitxTxaikovski
i igorStravinski.
-~ Palau
dela M~sica.
NitBus:
NS,N28.M:Urquinaona.
DI.25.20.30
h. 15-35
(~.

~I, Festivalde Bandes
de Mdsica
de Catalunya
Tresdestacades
bandes
demfisicatarragonines,la Uni6Musical
Jaume
Balmesde SantaB~rbara,la Bandade Mesicade Benissanet
i la Banda
i Orquestra
dela UniversitatRovirai Virgili deTarragona,
es
reuneixenperactuara L’Auditori.
-) L’Auditori.
NitBus:
NO,
N11.M:Marina.
Diumenge
24.18.30
h. 6

~I’ XimenaAgurto
+ Jordi Romero
La sopranoperuana,acompanyada
al pianoperJordi Romero,
interpretaunrepertoride can~ons
i roman~os
desarsuelad’autors
comEduardToldr~,
EnricGranados,
EmilioArrieta, PabloSoroz~bal
o
Federico
GarciaLorca,entred’altres.
-) MEAM.
NitBus:N8,N28.M:Urquinaona.
Dissabte
23.17.30
h. 19

MI~SIN FOA TIMEOUT.CAT/CONCERTS
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El Festival de Música Antiga dels
Pirineus celebra la vuitena edició amb
concerts en trenta-set municipis

Música
arreu dels
Pirineus
Miquel Riera

LA SEU D’URGELL

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)
tornarà a omplir de música antiga els escenaris
més emblemàtics de les
comarques pirinenques,
en una nova edició –la vuitena– que inclourà més
municipis i novetats.
Des del 29 de juny i durant els mesos de juliol i
agost, alguns dels solistes i
els grups més prestigiosos
del moment en l’àmbit de
la música antiga acostaran i descobriran la passió
per aquesta modalitat arreu dels Pirineus.
Aquest 2018 s’ha preparat una programació de
52 concerts, que sonaran
en 37 municipis. Entre
aquests, Bellver de Cerdanya, Pesillà de la Ribera,
Llavorsí, Vilanova de Banat (Alàs i Cerc) i Massaners (Saldes), que s’inte-

gren com a novetat al festival en aquesta vuitena edició. Com altres anys, però,
el FeMAP descobrirà la
música antiga de manera
transversal al Pirineu,
amb concerts en diferents
municipis de la Cerdanya,
l’Alt Urgell, el Berguedà, el
Ripollès, el Solsonès, la Val
d’Aran, l’Alta Ribagorça, el
Pallars Jussà, el Pallars
Sobirà, el Rosselló i l’Alta
Cerdanya i Andorra.
L’oferta musical del FeMAP combinarà música,
patrimoni i turisme, també tornarà a mesclar els
concerts amb altres actes,
com ara visites guiades a
l’entorn o al patrimoni
dels llocs on es realitzen
els concerts, degustacions
o activitats culturals incloses en l’entrada. També hi
haurà cinema i gastronomia amb sessions en què
es maridaran productes
de la zona amb la projecció
d’un documental.

A més, el festival tornarà a acostar la música als
col·lectius en risc d’exclusió a través del FeMAP Social. En aquest s’organitzen tallers i disset miniconcerts en disset centres
diferents, amb l’objectiu
d’acostar la música a persones amb dificultats de
mobilitat.
Escapades Musicals
Un any més el festival torna a posar èmfasi en l’oferta de paquets turístics, en
què ha estat pioner a l’hora de permetre la compra
de l’entrada d’un concert i
l’allotjament amb un sol
clic. Aquesta és una possibilitat que tenen tots els
concerts amb, com a mínim, una opció disponible,
i que permet autoorganitzar estades per a diversos
espectacles consecutius.
Es tracta de programar
sortides a preus avantatjosos per als clients del festi-
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L’Escolania de Montserrat obrirà el festival amb un concert a la Seu d’Urgell. A baix, els
components d’Hirundo Maris i del Ludovice Ensemble amb Maria Hinojosa ■ FEMPA

val que vulguin conèixer el
territori, més enllà de gaudir de la música antiga.
Com a novetat, el FeMAP incorpora aquest
any la iniciativa de les Escapades Musicals. Aquestes són productes de dos o
tres dies combinats amb
un parell o tres de concerts, i un seguit d’activitats
complementàries,
que poden anar des de visites guiades fins a museus,
monuments, jaciments,
activitats artístiques i descoberta d’artesans, o passejades per l’entorn.
L’Escolania de Montserrat i la Capella de Músi-

ca de Montserrat obriran
el programa a la Seu d’Urgell el 29 de juny, amb Cererols i altres compositors
montserratins.
Altres concerts destacats són el del Cor de Noies
de l’Orfeó Català, que interpretarà Ressons de
l’antiga Europa a Tremp i
a Berga (5 i 6 de juliol); The
Illyria Consort, que portarà Tresors vienesos a Escalarre i Berga (13 i 14 de
juliol); Pyrenaeus Ensemble que presentarà Les
quatre estacions de Vivaldi a Ripoll, Bellver i al llac
d’Engolasters d’Andorra
(27, 28 i 29 de juliol); Mú-

sica de Cambra per la Cort
de Lisboa, amb María Hinojosa i Ludovice Ensemble que es podran veure a
la Vall de Boí, Salàs de
Pallars i Llanars (13, 14 i
15 d’agost); Locus Desperatus, que permetrà un
viatge al passat a la col·legiata de Mur amb La música a la capella reial de
Martí l’Humà, i també a
Fontanals de Cerdanya i
Tavascan (17, 18 i 19
d’agost), i el músic Eduardo Paniagua, que portarà
la música del segle XIII
fins a Berga, la Seu d’Urgell, Alp i Espot (23, 24, 25
i 26 d’agost). ■
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L’urbanisme a la carta del Barça

E

l Camp Nou té una posició desagraïda al mig del
barri de les Corts, en forma d’ameba amorfa que
el voreja, que ni fa carrer
ni ajuda a orientar-se ni dins ni fora
del camp. Avui el recinte del Barça i les
condicions dels pàrquings, entrades
i esplanades de vora el Camp Nou no
estan a l’altura del millor club del
món. Vaig estudiar a l’Escola d’Arquitectura del final de la Diagonal i vaig
viure un parell d’anys davant de l’estadi, gaudint dels partits i patint totes
les afectacions associades al Barça.
Soc del Barça, i m’agrada l’ambient del
futbol, sobretot ara que en puc començar a gaudir amb les meves filles;
per això em faig càrrec de la dificultat de fer compatible l’activitat dels
partits amb les exigències veïnals. És
increïble com afecten la vida quotidiana dels veïns els dies de partits: cotxes i motos aparcats molt més enllà
del recinte del Barça, afluència massiva de persones a hores molt concretes, transports col·lapsats d’aficionats, nivells acústics màxims, turistes
organitzats i alguns de beguts a hores
impossibles... El fenomen del Barça
omple bars i comerços: hi ha una forta dependència del barri respecte al
club, això és innegable, però hi ha una
estacionalitat excessiva. Per tots
aquests motius em sembla que l’Espai
Barça ara en tràmit és una oportunitat per a les Corts i per a la ciutat.
L’urbanisme de la foto ens ha regalat dues instantànies de la pitjor versió del que significa l’“arquitectura
del poder”. D’una banda, l’endemà de
perdre la votació pel tramvia al plenari, l’alcaldessa va anunciar un “gran
pacte de ciutat” per aprovar la requalificació de terrenys del Barça amb
una oposició oportunistament callada o molt desinformada. I el dia 15 de

descarregar Ciutat Vella,
juny la Generalitat aprol’Eixample i Gràcia.
vava
definitivament
És legitim que el Barça
l’operació urbanística en
defensi els seus interesuna foto on el nou consesos i proposi els usos que
ller es presenta públicaal club li convenen per fer
ment envoltat del president del club i una multiviable econòmicament la
tud d’homes que han fet
remodelació de l’estadi;
possible la Modificació
però els documents a
MARIA
SISTERNAS
TUSELL
del Pla General Metropol’abast de Decidim Barcelona indiquen que la dislità. “Urbanisme tòxic”,
ARQUITECTA I CONSULTORA
cussió ha estat sempre en
ho anomena Daniel Nael marc mental del que
vas en un article publicat
proposa el Barça, sense una idea de
a El País fa unes setmanes, i a mi
barri o de ciutat. La transformació de
aquesta qüestió no em deixa indifeA l’Espai
les Glòries, que té un àmbit equivarent. Només la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona Barça no s’ha lent a la meitat del pla del Barça, es va
articular amb un compromís i un
(FAVB), coherent amb la seva posició
previst res
projecte pensat en clau de barris i de
d’evitar les requalificacions de terper
ajudar
ciutat, amb habitatge, escoles, biblirenys d’equipaments en hotels i deoteques, residències per a gent gran,
fensant la mateixa línia argumental
a garantir
el Mercat dels Encants, el Disseny
que va dur-los a querellar-se pel cas
el dret a
Hub, un parc metropolità i nous hade l’Hotel del Palau de la Música, ha
l’habitatge
bitatges, la meitat dels quals seran de
denunciat el que suposa “una perverlloguer social.
sió de la normativa urbanística i una
En canvi, l’Espai Barça incremendiscriminació de l’interès públic”.
tarà els espais lliures (però sota conTal com denuncia la FAVB, la introl del club i sense parlar de parc) i
terpretació de la llei d’urbanisme és
farà que es creïn aparcaments sotermolt feble. Però més enllà de si és lerats (només faltaria!), però s’oblida de
gal o no, el que està en joc a l’Espai
les dotacions de proximitat per al barBarça és el que el club aporta al barri. A Bilbao, al San Mamés hi ha en
ri i a la ciutat. La discussió no hauria
construcció un poliesportiu municide ser si es poden requalificar els terpal d’ús públic amb piscina, sales
renys esportius en el marc d’un Pla
d’entrenament i zona d’aigües, de
General Metropolità caducat, sinó
5.000 m2.
com el Camp Nou pot esdevenir un
En un mandat en què s’ha parlat
veí exemplar i generós per a un bartant d’habitatge social, a l’Espai Barri molt sofert. D’entrada, sorprèn que
ça no s’ha previst res per ajudar a gano hi hagi hagut cap mena de consulrantir el dret a l’habitatge. L’Ajuntata ciutadana sobre el projecte més
ment acaba d’anunciar una moratògros que s’aprovarà en aquest manria per a l’habitatge de nova construcdat: no és una qüestió exclusiva del
ció i la rehabilitació, i s’obligarà els
Barça o del barri de les Corts. Són 30
promotors a destinar un 30% de l’imhectàrees de sòl i tres grans edificis
moble a fer habitatge social. ¿I al Barnous de deu plantes al mig de l’àrea
ça s’omet aquesta qüestió? ¿S’atormetropolitana, en una zona de baixa
guen noves edificabilitats sense exidensitat i amb molt de potencial per
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gir una reserva mínima d’habitatge
social? Fent números grossos, per un
terç dels metres quadrats generats,
correspondria com a mínim construir 250 habitatges socials.
Sobre l’hotel, no dubto que és importantíssim un hotel per a les concentracions dels equips vistants. Totes les ciutats en tenen un prop de cada estadi. I no crec que sigui un problema de metres quadrats; un bon
projecte pot treballar per minimitzarne la presència, si aquesta és la qüestió. El que és rellevant per a la discussió urbana és si aquest hotel ha de ser
enmig del recinte o si encaixaria millor dins del barri, en alguna posició
entre els habitatges. Avui seria inimaginable intentar col·locar un hotel
nou en llocs tan turístics com la plaça de les Glòries o la Sagrada Família;
però, en canvi, l’hotel del Camp Nou
és excepcionalment immune al Pla
Especial Urbanístic d’Allotjaments
Turístics, malgrat que el Camp Nou és
el destí més turístic de la ciutat.
Tampoc no s’ha parlat de la dimensió cultural del projecte. Tal com
argumenta l’arquitecte Ignacio López Alonso, hi ha com a mínim cinc
aspectes del camp que val la pena preservar: una geometria única de la tercera graderia, la marquesina volada,
les característiques rampes, la façana
brutalment marcada per les pantalles
que deixaven veure l’activitat interior i finalment un projecte d’enjardinament exterior mai executat.
Tot plegat fa pensar en un urbanisme discrecional, que és molt intransigent amb alguns i absolutament
permissiu i acrític amb el Barça. En
aquest marc d’amnèsia general només puc dir que cal aplaudir l’exigència moral de la FAVB recordant que
no es pot fer urbanisme a la carta,
tampoc amb el Barça.

