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La Fundació Antoni
ha convocat
un concurs públic internacional per ocupar el lloc de laE.G.M.:
direcció de
la institució en
132000
els pròxims anys. L’actual directora, LauSECCIÓN:
rence Rassel, ja
va anunciarCULTURA
el desembre
passat que deixaria el càrrec aquest juliol. La convocatòria té com a objectiu afa-

vorir l’adaptació de la fundació a les noves exigències del moment actual i contribuir a donar un nou impuls de futur a
la institució. A la convocatòria es demana
que el nou director vetlli per la preservació, l’estudi i la divulgació de l’obra i del
pensament d’Antoni Tàpies.

Els 10
Premis
Nacionals
de Cultura
La cerimònia de lliurament se
celebrarà el 17 de juny al Romea
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

El CoNCA va fer públics ahir els
guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura, cadascun dotat amb
15.000 euros. Quan es cancel·laven
nombroses convocatòries, ells la
van mantenir, i el president, Carles
Duarte, va recordar el poder de l’art
per “estimar la vida”. Els deu guardonats, que rebran el premi en la cerimònia de lliurament que se celebrarà el 17 de juny al Teatre Romea,
han sigut reconeguts per “l’excel·lència de la seva obra, la continuïtat i la mirada pròpia i innovadora”
en diferents àmbits culturals: del cinema i el teatre a la música, la literatura i el periodisme. A continuació, els deu premiats.

Josep Maria Cadena

Un amant del periodisme i de
l’humor com a ‘modus vivendi’
El periodista Josep Maria Cadena
(Barcelona, 1935) va fer broma amb
el seu cognom i va assegurar que
més aviat és “una baula” d’un
col·lectiu que “volia recuperar les
coses”. “També vaig tocar revistes
i gent que deia les coses amb humor
perquè en el temps en què vaig començar a treballar, si no tenies humor, anaves a la garjola”, va afegir.
En els últims anys ha intensificat la
seva tasca de recuperació i estudi
del periodisme gràfic dels primers
anys del segle XX i ha publicat miscel·lànies d’Opisso i Junceda a l’editorial Àmbit.

Guillermina Coll

Gran ballarina i pedagoga cabdal
a l’Institut del Teatre
L’aportació de Guillermina Coll
(Barcelona, 1951) en el camp de la
dansa va més enllà del seu virtuosis-

me. Va ser primera ballarina del Liceu i solista del Ballet de Valònia i
del Reial Ballet de Flandes. També
va fundar una companyia pròpia, i la
seva tasca pedagògica a l’Institut del
Teatre ha sigut cabdal. Ahir Coll va
defensar que la dansa és “un mitjà
d’integració extraordinari” i que és
“fonamental” tenir una companyia
nacional de dansa.

Núria Espert

Gran dama del teatre català i
‘El rei Lear’ de Lluís Pasqual
El rei Lear “és una gran muntanya
meravellosa a la qual ningú vol pujar”, assegura Núria Espert (l’Hospitalet de Llobregat, 1935), però ella
n’ha fet dos cops el cim: el muntatge
que va protagonitzar al Lliure es reposarà i ara ha rebut el Premi Nacional. “Em vaig trobar amb uns actors extraordinaris que comparteixen amb mi aquesta cosa que tinc,
una mica ridícula, que és una vocació com si tingués 15 anys”, diu l’actriu. A part de més de setanta muntatges com a actriu, ha desenvolupat
una intensa carrera com a directora.

Federació de Diables i
Dimonis de Catalunya

La lluita perquè Europa no
apagui el foc de la cultura popular
El foc és un element essencial de
les arts de carrer a Catalunya, però des del 2007 ha sigut amenaçat
per directives de la Unió Europea.
Pere Casellas, com a representant
de les 248 colles de diables i dimonis de 41 comarques, critica que “a
tot Europa no tenien ni idea del
que era la cultura popular i tradicional amb pirotècnia” i que van
aconseguir que “les institucions
ens comencessin a escoltar”. La
normativa segueix sent la mateixa,
però l’han superada a través de la
formació a les colles.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

D’esquerra a dreta, Pere Casellas, Josep Maria Cadena,
Maria Elena Maureso, Jaime Rosales, Guillermina Coll, Maria Guinovart, Núria Espert,
Arturo Gaya, Amèlia Riera, Jordi Fusté, Francesc Parcerisas, Xavier Pla i Josep Lanau.
Foto de família
dels
guardonats
amb el Premi
Nacional de
Cultura
d’enguany.
PERE TORDERA

Espai Guinovart

Xavier Pla

Francesc Parcerisas

Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries

Agramunt, el santuari de l’obra
de Josep Guinovart
Maria Guinovart, la filla de Josep
Guinovart, agraeix “l’aposta arriscada” que el CoNCA ha fet pel centre dedicat a l’artista amb la concessió del premi, i també dóna les gràcies a l’equip del centre, creat a partir d’una intervenció que Josep
Guinovart va fer a l’antic mercat
d’Agramunt. “És un baló d’oxigen
en un moment en què tot estreny”,
va dir Maria Guinovart, que va recordar l’impacte de la crisi econòmica en el món de la cultura.
Poeta, assagista, crític i traductor
i exdirector de la ILC
“Tinc un deute amb la generació anterior, molt sacrificada i que va fer
pont”, va reconèixer Francesc Parcerisas (Begues, 1944) durant el seu
agraïment del premi. L’últim poemari que ha publicat, 61 poemes
(Quaderns Crema, 2014), és la punta de l’iceberg d’una àmplia trajectòria com a professor, traductor
–d’autors com J.R.R. Tolkien, Joseph Conrad i Scott Fitzgerald–, assagista i director de la Institució de
les Lletres Catalanes. “Espero que
la poesia ens permeti deixar constància del que hem viscut”, va afegir
Parcerisas.

Estudiós de Josep Pla i historiador
de la literatura catalana
“Quan estudio la literatura catalana
simplement proposo que l’entenguem en diàleg amb les altres”, assegura Xavier Pla (Girona, 1966).
“La literatura catalana per ella mateixa no té sentit si no és comparada amb les grans literatures del seu
entorn”, afegeix el professor de la
UdG i director de la Càtedra Josep
Pla. El 2014 va editar i va escriure
el pròleg del llibre de Josep Pla La
vida lenta. Notes per a tres diaris.

Folk reivindicatiu i el futur de la
jota a les Terres de l’Ebre
El primer concert que el grup Quico
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries va oferir al Palau de la Música va
ser una fita en la seva trajectòria, coincidint amb el moviment antitransvasament de l’Ebre. A més de
la seva història de gairebé 25 anys,
la formació s’ha centrat a recuperar
i promoure la jota, i a transmetre la
cultura popular ebrenca. “És molt
difícil treballar per la cultura i ferho des de fora dels centres on es decideixen les coses. El premi és una
empenta”, va assegurar Arturo Gaya (Tortosa, 1956) en representació
del grup.

el grup One Direction

el premi Al
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Un Dia del T

El sector llança un vídeo d
S.M.
BARCELONA

Amèlia Riera

Arrels
Dos dels
premiats
pertanyen
a l’àmbit de
la cultura
popular

Addicta a la pintura i una rebel
contra l’informalisme
Amèlia Riera (Barcelona, 1934)
es va rebel·lar contra l’informalisme “fonamentalment masculí –com va explicar ahir la crítica
d’art Pilar Parcerisas– i va plantejar una altra sensibilitat, una
projecció del seu esperit interior que van fer les delícies de Joan
Perucho”. A més de la seva tasca
com a artista, Riera va ser la fundadora del Ciclo de Arte de Hoy
el 1962 i de les Muestras del Arte Nuevo el 1964. “Reconec que la
pintura és un vici. I què faig? Pintar, pintar i pintar”, diu Riera.

Jaime Rosales

Art contra la manipulació i el
perill del totalitarisme
Segons Isona Passola, l’última
pel·lícula de Jaime Rosales (Barcelona, 1970), Hermosa juventud,
representa el pas del cineasta “de
ser un autor molt autor amb
molts premis internacionals i
menys públic a començar a pertànyer al públic”. L’agraïment de
Rosales al premi va ser també un
toc d’atenció: “L’art ha de desvetllar les consciències, i els poders,
en totes les seves formes, no volen que la gent sigui conscient i
intel·ligent”.es

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

“Si visqués mil anys, mil anys seria
actriu”, va dir Assumpció Balaguer.
Amb 89 anys, Balaguer serà demà la
protagonista de l’acte principal del
Dia Mundial del Teatre: una representació oberta al CCCB en què llegirà el monòleg El tiempo es un sueño. L’actriu repassarà algunes de les
seves vivències personals dalt de
l’escenari dirigida per Rafael Álvarez, l’autor del text. Balaguer reivindica la passió per una professió que
viu immersa en la crisi. I aquest
amor al teatre es barrejarà amb la
protesta en la celebració del Dia
Mundial del Teatre aquest cap de
setmana.
L’acte l’obrirà l’actor Abel Folk,
que llegirà el Manifest internacional
del Dia Mundial del Teatre. L’autor
del manifest és Krzysztof Warlikowski, un provocador i transgressor director teatral polonès que no
sol deixar indiferent ningú: les seves
obres acaben amb aplaudiments eufòrics i insults. Després es podrà
veure un vídeo-manifest que l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) ha fet amb més de
55 companyies independents i professionals individuals de teatres de
tot Catalunya. El vídeo demana, entre altres coses, l’aplicació “immediata d’un IVA cultural raonable”,
reivindica que els professionals del
teatre puguin viure del seu ofici, una
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‘Emergency Exit’

Mi Capitán

Dansa al
Centre Cívic
Sagrada Família,
a les 20.00 h

Presenten el seu
disc ‘Drenad el Sena’
a la sala Music Hall,
a les 21.00 h

BARCELONA

propietat de la Diputació
de Barcelona, organitza el
III Cicle de Conferències
Estètica per a un canvi de
segle, en què es farà un recorregut pels principals
ebenistes i decoradors catalans del darrer terç de
segle XIX fins a la primera
dècada del XX, i es parlarà del mobiliari conservat
al Palau Güell al llarg dels
anys i dels seus diferents
autors. Avui, el crític i historiador d’art Daniel Giralt-Miracle se centrarà
en la vesant de Gaudí com
a dissenyador de mobles.

18.00 CONFERÈNCIA

‘Història de la música
antiga’. El divulgador
musical Pere Andreu
Jariod ofereix a la sala
d’assaig de l’Orfeó Català
–al Palau de la Música–
una sèrie de sessions per
desgranar l’origen de la
música i la seva evolució
fins a una de les seves
etapes més decisives i
prolífiques: el barroc.

BARCELONA

19.30 LECTURA

‘La maladie de la chair
/La enfermedad de la
carne’. Entrellaçar dues
llengües per bressolar un
text, anant d’aquí cap
allà sense pausa, oscillant al so de les paraules
que es metamorfosen
amb l’anhel d’ampliar la
seva respiració. Aquesta
és l’experiència que volen
compartir l’autor, Bernard Noël, i la seva traductora, Meritxell Martínez, convidant els assistents a una lectura que es
balanceja entre el francès i el castellà ininterrompudament. A La Central (c/ Mallorca, 237).

BARCELONA

19.45 CONCERT

‘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.

BARCELONA

20.00 CONCERT

DeProp. Torna a La Pedrera una nova edició del
DeProp, cicle que aposta
per la recerca creativa entre la música i l’audiovisual. Avui, el grup Coriolà
col·labora amb els realitzadors audiovisuals Bruno Zaffora i Andrés Pino.

Maika Makovski intervé en el festival Decanta ■ ARXIU

Maridant música amb vi i cava
SANT SADURNÍ D’ANOIA
MÚSICA I ENOLOGIA

Des d’avui fins diumenge, torna
el Decanta, un festival dedicat
a la música, els vins i els caves
d’autor, en una segona edició que
aposta per tres concerts d’alt nivell i amb més capacitat per a públic, i un ventall d’activitats que
relacionen el vi i la música des
de diferents perspectives.
Avui a les 20.30 h té lloc la primera de les activitats paral·leles
del cicle: la projecció de la pel·lícula

Blood into wine, una proposta coorganitzada amb el Most –el Festival Internacional del Cinema del
Vi i el Cava– que té lloc a la Sala de
Tast de Cal Feru. La primera actuació musical vincula la música del
cantant i compositor Joan Colomo
amb els vins del celler Can Vich, i
té lloc demà a les 22.00 h a la Sala
de Tast de Cal Feru. Colomo maridarà les seves cançons iròniques
i surrealistes amb els vins.
El segon concert té lloc dissabte
a les 22.00 h al Celler de la Fassina

de Cal Guineu, a càrrec de la cantant Maika Makovski, una de les
muses de l’escena underground
i independent de casa nostra.
El tercer i últim concert del
cicle se celebra al Celler de la
Fassina de Cal Guineu diumenge
a les 19.00 h i el protagonista
és el guitarrista Toti Soler, que
acompanya la seva música amb
els caves de més gran qualitat
de la firma Freixenet.
REDACCIÓ

20.00 CONFERÈNCIA
‘Antoni Gaudí, dissenyador’. El Palau Güell,

‘Lluís Benejam: l’obra
per a piano i l’obra per
a veu i piano’. A la Sala
Mompou de la seu de
SGAE a Catalunya (pg. de
Colom, 6) es presenta
aquest CD amb l’audició
en directe a càrrec dels intèrprets Marta Valero i Albert Guinovart. Presentaran l’acte Mònica Pagès,
Joan Carles Doval i Josep
Maria Serracant.

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

‘Hinojos’. 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. La força del flamenc
s’experimenta quan es
viu en directe, en el marc
d’un petit tablao, a tocar
de cantaoras i bailaoras
que posen l’ànima damunt de l’escenari.

20.00 CINEMA

BARCELONA

20.00 PRESENTACIÓ

BARCELONA

BARCELONA

‘Tortured Dust’, de
Stan Brakhage. Una nova sessió de cinema experimental a l’Xcèntric del
CCCB. Amb la càmera a la
mà, un muntatge rítmic i
intricat i trets de psicodrama, la pel·lícula retrata, d’una manera perspicaç i distant, la seva quotidianitat. Per mitjà de finestres, miralls, ràfegues
de color i clarobscurs,
Brakhage enregistra
l’emancipació dels seus
fills, la incomunicació...

BARCELONA

Blaumut, avui a L’Auditori ■ JOAN SABATER

Cervera també és periodista i novel·lista ■ J. FERNÀNDEZ

Les noves i intimistes
cançons de Blaumut

Música i versos amb accent
català i gust universal

BARCELONA

BARCELONA

El grup Blaumut presenta a L’Auditori el seu
nou disc, El primer arbre del bosc, un treball
intimista i poètic.

Jordi Cervera presenta el seu nou poemari, Lo que
pasa cuando no pasa nada, publicat per 66rpm,
a la llibreria Taifa (carrer Verdi, 12).

21 CONCERT

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.30 PRESENTACIÓ

BARCELONA

21.30 CABARET

The Chanclettes.
La veterana formació
teatral i humorística
The Chanclettes presenta, fins al 29 de març a
El Molino, l’espectacle
#DPutuCool, amb esquetxos i números musicals que tenen lloc de
dijous a diumenge.
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L’acudit

XAVI TORRENT

왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Concert La Cinquena de Beethoven, dia 27 de
març.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Les aventures d’Aladí. Horaris: 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.
왘 Jove

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

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Del 26 al 29 de març, Project Crave, a càrrec de Theater
Beast. Horaris: de dijous a dissabte, 21.00, i diumenge, 20.00.
왘 La

BARCELONA
TEATRE
왘 21:00h

Antic Teatre, Verdaguer
i Callis 12. Representació de Project CRAVE - A performance lecture (Theater Beast, lectura performance).
왘 21:00h

BARTS Barcelona Arts
on Stage, Paral·lel, 62. Representació d’Evoluzión (Goyo Jiménez, monòleg).
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Copi i Ocaña, al purgatori. De dimecres a dissabtes, 20.00.
왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Horaris: dimecres,
dijous i divendres, 20.30.
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.
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.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Acústic Broadway,
direcció de Daniel Anglès. Dos
machos verdes fritos, amb David
Verdaguer i Oscar Machancoses.

왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00.
I David Guapo. Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. De dijous a dissabtes, 22.30; i diumenges, 20.00.
왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Fins

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. I en
doble programació: els dissabtes, a les 23.30, Las noches del
Club de la Comedia.
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. En doble programació, el dissabte 28 de
març, Oswaldo Digón a Diálogos
en 3D, a les 23.30. I el divendres
3 d’abril, Miguel Noguera a Ultrashow, a les 23.30.

Puntual, Allada Vermell, 15.
Patufet, de la Cia. La Puntual.
Una versió sorprenent del conegut conte popular. Per a majors
de 18 mesos. Horaris: divendres,
18.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Selecció, Sala Fregoli, fins al 5 d’abril. Horaris: de dimecres a dissabte, 20.00. Festival Alcools: Martí Sales i Núria
Martínez Vernis, a la Sala Palau i
Fabre. Del 26 al 28 de març. Horaris: de dijous a dissabte, 21.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 29 de març, Petits monstres, de Marilia Samper, amb Vanessa Segura, Marta Aran / Mireia Piferrer, David Vert / Jordi
Andújar. Horaris: de dimarts a
dijous, 20.30; divendres, 21.00.
En doble programació; L’OFF Lavillarroel, dimarts 24 de març,
22.15. última funció: La pols,
dramatúrgia i direcció Llàtzer
García, amb Marta Aran, Laura
López i Guillem Motos. Horaris:
Els divendres, a les 23.00: Mònica Pérez i Jordi Rios, a 1000
Merdes de gags. El dissabte 28
de març, María Juan a Treinta y...
¿Cuántos?, a les 23.00. I a partir
de l’1 d’abril L’última trobada, de
Christopher Hampton, basada
en la novel·la de Sándor Márai,
versió i dir. Abel Folk, amb Abel
Folk, Jordi Brau, Anna Barrachina.

<<

<<

‘Rèquiem de Mozart’

Ara Malikian

A l’església
de Santa Maria
del Mar, a
les 21.00 h

El músic armeni
actua al Gran
Teatre del Liceu,
a les 21.00 h

왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). Gossos
salvatges, de Raquel Reyes, dissabtes de març, 18.00. Tots s’enamoren, de la Cia. Tips, dissabte
28 de març, 21.30, i diumenge
29 de març, 18.00. Assaig obert,
de Sergi Manel Alonso, amb la
companyia 11 de novembre i
Porta 4, diumenges de març,
20.30.
왘 Romea,

Hospital, 51. A partir
del 19 de març, Els veïns de dalt,
de Cesc Gay amb Pere Arquillué,
Àgata Roca, Nora Navas i Jordi
Rico. Estrena dilluns 23 de març.
De dimarts a divendres, 20.30
(dia 24 de març, no hi ha funció).
I en doble programació: OFF Romea: Del 27 de març al 24 d’abril
Waikiki Honolulu, dramatúrgia i
direcció de Paul Berrondo amb
Borja Espinosa i Joel Minguet.
Divendres, 22.30. Cicle Solos: dilluns 27 d’abril amb Antonio Dechent.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. La fórmula de la felicitat,
una comèdia psicoterapèutica,
d’Anna Maria Ricart. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Els ocells, de
Madó Fàtima. Horaris: diumenges 22 i 29, 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 29 de
març, L’efecte, de Lucy Prebble.
Sixto Paz Produccions. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.30, i
diumenges, 18.00. Aquest espectacle funciona amb taquilla
inversa: l’espectador decideix el
preu després de veure la funció.
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. Proper espectacle Luis Pardo, a En
tu mente. A partir del dijous 2
d’abril.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. Dia
27 i 28 de març, a les 20.30,
dansa integrada Fòssil, de Jordi
Cortés - Alta Realitat, i el 29 de
març, dansa familiar Escenes
d’infants, amb Cia. El ballet imperial de la reina Rosamunda.
Horaris: diumenge, 12.00 i 17.30.

Les necrològiques
Badalona
Angela Martín Ruiz. Exèquies,
avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’oratori del
tanatori.
Gertrudis Vera Rico. Exèquies,
avui, a 3/4 de 10 del matí, a l’oratori
del tanatori.

Barcelona-les Corts
Irene Agramunt Martí. 83
anys. Avui, a les 9 del matí.
Josefa Bernal Casamayor. 86
anys. Avui, a 1/4 de 5 de la tarda.
Fernando Borderias Benesenes. 70 anys. Avui, a les 10 del matí.
Josefa Condins Julian. 94
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Maria Asunción Corella Olivella. 75 anys. Avui, a 1/4 de 4 de la
tarda.
Agapito Espla Alemany. 93
anys. Avui, a 3/4 de 4 de la tarda.

Francisco Giménez Teruel. 76
anys. Avui, a les 11 del matí.
Adelaida Herrero Cruz. 89
anys. Avui, a les 3 de la tarda.
Fernando López Hernández.
92 anys. Avui, a 1/4 de 10 del matí.
Vicente Montearriba Larrondo. 94 anys. Avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Regina Ramos Grau. 84 anys.
Avui, a 2/4 de 12 del matí.
Maria Dolores Segarra Soler.
99 anys. Avui, a 3/4 de 10 del matí.
Victoria Torres Bute. 94 anys.
Avui, a les 12 del migdia.

Barcelona-Ronda de
Dalt
Cesárea Amorós Alberola. 101
anys. Avui, a la 1 del migdia.
Josep Maria Feu Puig. 70 anys.
Avui, a 2/4 d’1 del migdia.

왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. El Cicló: fins al
29 de març, Jorge Yamam-TeatrodeCerca presenta Camargate.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
21.00. Programació infantil: dies
28 i 29 de març, Infants Terribles
presenta La fàbrica de les històries. Horaris: dissabte, 18.00, i
diumenge, 12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. A la burgesa, del 5 al
29 de març. Horaris: de dimecres a diumenges, 20.30. I La
voix humaine, del 13 al 29 de
març. Horaris: divendres, dissabtes i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació: Dos caras
duras en crisis. Horaris: dijous i
divendres, 20.30.

116737-1101492w

Agenda

왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. Miguel de Molina al desnudo. Horaris: dijous i divendres,
20.30; dissabtes, 21.30; i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. La pasión de Shirley.
Horaris: de dijous a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00. 3, 2, 1,
Impro, divendres a les 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. Música
de fiambrería, fins al 27 de març.
Horari: dimecres, dijous i divendres, 20.00. I fins al 29 de març.
T’estimo però no tant. Horaris:
divendres, 22.00, dissabte,
19.00 i 22.00, i diumenge, 18.00.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Pròximament: 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. Pròximament: 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. dijous,
17.00, divendres, 20.00, dissabte, 17.00 i 21.30, diumenge,
18.00. 3 últimes setmanes!.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Minoria Absoluta presenta
Polònia, el musical. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres, 21.30.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B-El Latino: Tuppersex. Horaris: dijous i divendres, 21.00.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30.
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.
Cloaca, de Maria Goos, dir. Òscar
Molina. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00, en català. Vintage, de Jumon Erra, comèdia musical anys
80. Titelles fins al 29 de març
Carbassa Titerearte.

www.elpuntavui.cat/serveis/necrologiques
Mercè Figueres Baila. 87 anys.
Avui, a les 9 del matí.
Núria Geli Ferrer. 60 anys. Avui,
a 2/4 de 4 de la tarda.
Francisco Gulias Fernández.
87 anys. Avui, a les 10 del matí.
Montserrat Lloret Sánchez.
87 anys. Avui, a les 3 de la tarda.
Dolores López Torres. 91 anys.
Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Damian Mir Fresneda. 48 anys.
Avui, a les 11 del matí.
Dolores Mur Cabos. 89 anys.
Avui, a 2/4 de 5 de la tarda.
Antonia Pico Fernández. 90
anys. Demà, divendres, a les 12 del
migdia.

Barcelona-Sancho de
Ávila
Rosa Albiol Folia. 96 anys. Avui,
a 3/4 d’11 del matí.
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Purificación Cainzos Quintana. 93 anys. Avui, a les 10.05 del matí.
Ginés Cervantes Pérez. 90
anys. Avui, a 2/4 d’11 del matí.
Jorge Checa Marce. 65 anys.
Avui, a la 1.10 del migdia.
Maria Isabel Domínguez
Díaz. 63 anys. Avui, a 3/4 d’1 del
migdia.
Vicente Ferreres Duran. 81
anys. Avui, a les 11.50 del matí.
Audelina Gutiérrez García. 82
anys. Avui, a 2/4 d’1 del migdia.
Pedro Legido Huerta. 83 anys.
Avui, a les 4.10 de la tarda.
Manuel López Rodríguez. 83
anys. Avui, a les 09.10 del matí.
Carmen Martín Carreño. 84
anys. Avui, a 2/4 de 4 de la tarda.
Maria Mirallas Martínez. 101
anys. Avui, a les 09.50 del matí.

Lourdes Navarro Ortiz. 81
anys. Avui, a les 12.05 del migdia.
Inmaculada Paguina Luis. 48
anys. Avui, a les 4 de la tarda.
Maria Picas Martínez. 87 anys.
Avui, a les 11.25 del matí.
Mercedes Planas Cabezas. 87
anys. Avui, a 1/4 de 4 de la tarda.
Antonia Romera Antequera.
88 anys. Avui, a les 11.10 del matí.
Luisa Royuela Jarque. 88 anys.
Avui, a 3/4 de 9 del matí.
Juan Stops Merino. 81 anys.
Avui, a les 09.25 del matí.

Barcelona-Sant
Gervasi
José Maria Español Boren. 86
anys. Exèquies, avui, a 3/4 de 12 del
matí.
Luisa Galles Borras. 82 anys.
Exèquies, avui, a 2/4 d’11 del matí.

Argimira González Miguel. 98
anys. Exèquies, avui, a 2/4 de 4 de la
tarda.

Calella
Joaquim Pujol Puigdefàbregas. 87 anys. Avui, a 2/4 de 5 de la
tarda, a la parròquia de Santa Maria i
de Sant Nicolau.

La Canonja
Miguel Ángel García López.
94 anys. Avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a
la parròquia de Sant Sebastià de la Canonja.
Ramon Olive Gran. 86 anys.
Avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia
de Sant Sebastià de la Canonja.

Cardedeu
Francisca Tena Fernández. 81
anys. Avui, a la parròquia de Santa
Maria.
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Llegia fa dos dies que la diferència entre una magdalena i
xò del màrqueting, posa coloraines a la propaganda elecPÁGINAS:
35
O.J.D.:
14413
el que ara es coneix com a cupcake és una bona campatoral, l’ensucra i la presenta
en forma
d’àlbum, amb cronya de màrqueting. Tots hi caiem de quatre
potes
i,
enllumos
que
cal
arreplegar
per
la
ciutat.
Que hi caigui de quaTARIFA: 5008 €
E.G.M.: 151000
ernats per una decoració de sucre poc saludable, paguem
tre potes la canalla és comprensible. Que ho faci la direca preu d’or la magdalena i les ganes. A Tarragona
ha pastora d’un organisme que SECCIÓN:
depèn d’Ensenyament,
enviant
ÁREA: 654
CM² - 61%
CIUDADES
sat una mica el mateix amb un àlbum de cromos de peràlbums als centres escolars com a eina didàctica, és la26 sonatge
Marzo,il·lustres.
2015 El candidat de CiU, que deu dominar aimentable. Aquí, confondre’s i confondre no té res a veure.

.0

oteca pública Arús es
ran dues col·leccions
iques ■ ORIOL DURAN

L’edifici del Deutsche Bank, a Diagonal amb passeig de Gràcia, es pot acabar convertint en un hotel de luxe ■ ALBERT SALAMÉ

Els veïns busquen una
escletxa legal per aturar
l’hotel del Deutsche Bank
a La plataforma Gràcia Cap a On Vas? presenta al·legacions contra l’operació
urbanística a Diu que és contrària a l’interès públic i que fomentaria l’especulació
Laura Sayavera
BARCELONA

a una sèrie d’àmbits de la
ompra pública que no esan gaire definits i tampoc
o sabem gaire bé què pot
ferir el món i, per tant,
niciatives com aquestes
ón molt interessants per
oder conéixer-ho”, resumeix la tinent d’alcalde
’Economia, Empresa i
Ocupació, Sònia Recaens. No tot, però, ha de
er innovar. En aquells
ontractes de perfil més
onvencional, com els
ubministraments, contiuaran prevalent els baems clàssics a l’hora de
er-ne la concessió. Com el
reu, per descomptat. ■

Els veïns i les entitats que
formen la plataforma ciutadana Gràcia Cap a On
Vas? estan decidits a aturar el macrohotel de luxe
previst a l’edifici del Deutsche Bank –situat a la cantonada de la Diagonal amb
el passeig de Gràcia– i ja
han començat a fer les primeres passes. En concret,
la plataforma va presentar
ahir al·legacions contra la
modificació del pla general
metropolità que ha de permetre que l’immoble guanyi edificabilitat i alçària,
una actuació que al gener
es va aprovar inicialment
en la comissió d’Habitat
Urbà de Barcelona gràcies
a l’acord entre CiU i el PP.
El projecte de la torre
Deutsche Bank és potser
el més polèmic, però no és
l’únic previst al districte
de Gràcia. De fet, s’han iniciat els tràmits per obrir
quatre hotels més i això ha
indignat la plataforma,
que ho va saber mentre de-
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La frase

La xifra

“La plataforma no
té res en contra del
turisme, estem parlant
d’especulació i de
model de ciutat”

10

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

PLATAFORMA GRÀCIA CAP A ON VAS?

plantes són les que els promotors pretenen que guanyi
l’edifici del Deutsche Bank,
que actualment en té 20.

batia amb el districte el pla
d’usos i que ha demanat
amb insistència la regulació dels hotels. L’edifici del
Deutsche Bank té ara vint
plantes i la modificació urbanística permetria que
en guanyés deu, mitjançant la transferència dels
drets d’edificabilitat de la
finca de l’antic taller Masriera, al carrer de Bailèn, i
d’un edifici contigu al Lluïsos de Gràcia.
La plataforma considera que l’operació és “contrària a l’interès públic”,
que fomentaria l’especulació i que només respon “al
benefici particular de la
promotora”, la societat inversora KKH Property In-

vestors. Les al·legacions les
ha redactades l’equip tècnic i jurídic, del qual formen part els arquitectes
Lluís Brau i Carlos Pérez
Lamas, i han rebut el suport d’una seixantena
d’entitats de Gràcia i de la
resta de la ciutat, entre les
quals hi ha la Federació
d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB). “És
una operació d’enginyeria
urbanística, un vestit a mida que fa l’Ajuntament;
modificar la norma general per l’interès d’uns particulars va contra la llei i contra els principis democràtics”, va afirmar Brau.
L’arquitecte va explicar
que, d’acord amb el pla ge-

Xavi Julve

neral, en cas que la seu del
Deutsche Bank s’enderroqués només s’hi podria
construir un edifici amb
un màxim de cinc plantes
en el solar, i va afirmar que
en la documentació tècnica no s’especifiquen els
usos que es volen donar a
l’immoble, una qüestió que
afecta la rendibilitat de
l’operació. De fet, segons
Pérez Lamas, s’ha calculat
que el negoci resultant és
de 36 milions –KKH Property Investors es beneficiaria d’una plusvàlua neta
de 27 milions–, tot i que la
plataforma considera que
la xifra es pot elevar a un
mínim de 78 milions si
l’edifici es destina a ús comercial i hoteler.
El president de la FAVB,
Lluís Rabell, va comparar
l’operació amb el cas de
l’hotel del Palau de la Música i va criticar el govern
municipal: “Ens preocupen aquestes iniciatives a
corre-cuita a final del mandat, trobem que és un intent d’hipotecar la política
dels propers governs”. ■
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AGENDA
Barcelona ciutat
~Uderazgo
responsable
centrela roe
rupddn?
Jornada
del Eol.legi d’Auditars Eatalunya
en la quales debatr~
soL)reles einesdeprevenci6
dela carrupci&
SorEulOIiod’Anzizu,42(de9.30a 14
hares).
EIsreptesde la rob~icaassis~ndal.
Confer~ncia
a c~rrecde EarmeTortes,deI’lnstitut deRobbtica
i Inforrn~tica
Industrial(CSIC-UPC).
Resid#ndo
d’lnvestigodors.
Hospital,54
(18.30hares).
Febrer.
Presentacid
d’aquest
Ilibre de
poesiade Jordi Mas,premiVicentAndrosEstell~sd’enguany.
L’autorestar~ acompanyat
deMiquelDescloti de
I’editoraLaiaCliment.
Llibrerio Oocumento.
PauC/or/s, 14-4
(19hares).
Senates
pera viola de gambai
david, mbal,de Johann
Sebastian
Bach.
1685-1750.
Eoncert
a c~rrecdel Divina Mysteria Ensemble,format per
ThorJorgen,
viola dagarnba,i AndrOs
AlbertoG~rnez,
clavecL
Centre
civic Urgell.Comte
d’Urgell,245
i47 (29hares).
III tide de ConfeMndes
dal Palau
Giiell.El critic i historiador
deI’art Daniel Giralt-Miracle
pronuncia
la confer~nciaAntoni5oudf,dissenyador.
PelauCOd/.Noudele Ramble,
3-5 (19
hares).
LaConvend6
Constitucional,
unapropastamdJrolment
demoar~tiro.
Taula
redonearnbJoanGuarch,vocal del
conselld’EI PalsQueVolern,IsabelHelenaMarti, presidentadeSobirania i Justkia, i GerardBirb~,responsable
deterritoridela junta directiva d’(:)mniurn Eultural. Modera
StefanRating.
Ateneu
BorcelonOs.
Canudo,
6 (29h).
Lama,coneria
i Bar(elonao
Col.loqui
condui’tper JosepM.Casas
arnbrnotiu dela publicaci6
del seuIlibre Descobriu la Barcelonama,c~nica, amb
HonorioGimeno
Pelegri, granSecretari Provincialdela Gran
LbgiadeCatalunya.
LlibreriaAItei?.Gran
Via,516(19h).

LESLIE
HELPERT
& DAVID
SOLER[] El Mutuo
Centre
deArteacullHelpert
+ Soler,el duoformat
perla
MutuoCentredeArte. C/Juli~ cantautora
Leslie
Helped
i el guitarrista
electtic David
Soler.Enaquesta
I’artistahatroba[
la complicitat
deSolerpervestiralguns
dels
Porter,5.20hares ocasi6
6 auras temes
delseuIlar8repertori.Am6s,presenten
unepcompost
detres
www.mutuocentm.com
can,cons
quevangravar
conjuntament.

A ritme de jazz
ra Sound a Barcelona, a I’OBA a
Amsterdam, a The
Fox Theater a Boulder (Colorado), fins
al club de jazz Yoshi
ala badia de San
Francisco. Tamb6ha
actuat al Palau de la
Mflsicaal costat d’IsmadDuefias. Va estudiar jazz d’avantguardaen el prestigi6s Berklee Collegeof
Music a Boston i ha
escrit centenars de
composicions.E1 seu
sis6 disc, gravat als
estudis Whatabout
de Barcelona, vaveure la llum l’any pas-

FANNY
MERINO
Barcelona
a veu i guitarra
de
Leslie Helpert es fohen ambla gaitarra
el~ctrica de David
Soler per interpretar
algunes de les dectritzants composicions de l’artista. En
concret, presenten
un ep compost de
tres cangons-Boatto
Jim, Mexico heart i
One trip around the
world- que van
gravar conjuntament en l’Espal 88.
La cita ~s al Mutuo
Centre de Arte.
La nord-americana, vocalistade perfil
polifac~tic a m~sde
cantant, ~s poetessa,
ballarina, noveHista
i il.lustradora , persisteix comun dels
secrets
m6s ben
guardats de l’escena
jazzlstica de Barcelona. Instal.lade ala
capital catalana des
de fa alguns anys, la
cantant
novaiorquesa s’ha g~anyat
un pfiblic devotgrficies alapersonalitati
ala singularitat de la
seva proposta esc6nica.
Helpert trepitja
fort. La cantant ha actuat en
m6s de dos-cents llocs diferents, des del Teatre Line Venture a Niqa,el Festival Primave-

L
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LosJuegos
delHambre.
Sinsajo
porteI.
Proiecci6d’aquestapel.licula de
FrancisLawrence
(2014).Gratuita.
FnocDiagonal
Mar(19 hares).
EIsreptes
deI’,~mbrka
Llatina:I’expedbnda
de I’Uruguaio
Xerrada
a c~rrec
de DiegoC~nepa,
advocati politic,
secretaride la Presid~ncia
de I’UruguaJ (2009-2015)J personamolt
prdxJrna
a I’expresident
Jos~Mujica.
CaseAmOrice
Catalunya.
COrsega,
299,
entresol(19.30hares).
Thegood
son.Projecci6d’aquestdocumental,deShirley Berkovitz(Israel, 2013).
Centre
civicFortPienc.Plac,o FortPienc,
4~ (19.30hares).
Vialgesonar
perla histbda
dela mdsi~a. Laformaci6deI’Esrnuc,El Carni
del Vent,interpretael concertL’artde
cantoracompanyant-se
a si mateix.
Centre
civic Naves.
Novas
deTo/osa,
312
(20hares).
Gratu)t,
Mahilae (Danes). Presentaci6
d’aquestdocurnental
d’lrene France
on s’expliquendiverseshistbries de
danes
quaviuena I’india.
Fundoci5
FestaMajorde5rOcio.
Alzineo,
9 (20 hores).

sat.

Leslie Hel.pert,
reconeguda cantautora
en l’eseenajazzislica de
Barcelona

E1 guitarrista David Soler, tambdmeg
del pedal-steel, ja fa
temps queds un dels
elements m~s inquietants del nou
jazz a Catalunya. Ha
format part d’incomptables projectes arab GiuliaValle,
Llibert
Fortuny,
Gorka Benltez, Quique Gonzfilez, Nena
Daconte o Ruper Ordorika, entre altres, i
s’ha passejat arnb
solv+ncia per festivals tan reconeguts
com el New York
JVCJazz Festival,
l’Heineken Jazzaldia, el Festival de
Jazz de Rabat, o escenaris
idlHics comel Blue Note (NY),
el Greek Theater (LA)o el Vic
Theater (Chicago).

Xc~ntric.
Projecci6deTorturedDust,
de StanBrakhage.
CCCB.Montolegre,5 (20 hores).
eUFOS.

Emergene/Exit.
Espectacle
de dansaa
c~rrecd’Antonella
d’Ascenzi.
Centrecivic Sagrada
Familie.Proven~ce,
4~o(20 hares).
Vl Cidedem~iromligiosa
deSarri~San~
Genrasi.
Tercerconcertdel cicle
arnbI’interpretaci~ d’unaselecci~
d’~riesi carsdeI’oratorideLocreaci6, de FranzJoseph
Haydn,
a c~rrec
del EardeI’Operadecarnbra
deSent
Cugat
(direcci6Mariona
Beneti Daniel Garcia),
el cardecarnbra
Dyapason(dir. Teodor
Roura),DanielGarcia, piano,i Teodor
Roura,direcci&
Centrec/vic ParePrune.5onduxer,
130
(20hares).
Bachi Debussy.
Concertde pianoa
c~rrecd’HagaRatovo.Entrada
Iliure
Institut Franc~s.
MoiO,
8 (20hares).
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ta soprano
Omo
Bello
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LasopranoOmo
Bello recupera I’actuaci6queva cancelar
al generalPalaudela Mttsica
permalaltia.El concert,
presentatperla Cit~dela Musique/Salle
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El juego del poder
Riccardo Muti encandila al Palau de la Música dirigiendo desde la autoridad
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El director de orquesta es una de las encarnaciones más genuinas, aunque también más inofensivas,
del juego del poder. En una sala a oscuras, con todo el mundo conteniendo la respiración y los músicos
atentos, en tensión, el director es dios. Agita su batuta y en aquel microcosmos se desencadena el
Génesis, todo empieza a funcionar, a existir. En su mano están el sonido y el silencio, la vida y la
muerte. Él tiene, o debería tener, un propósito, una idea y todo el universo cobra sentido en función de
esa idea.
A los 73 años, con más de 40 en primerísima línea, habiéndolo dirigido todo y ante las mejores
orquestas, Riccardo Muti es y se comporta como un dios. Si ante sí tiene a una orquesta de pipiolos de
lujo absolutamente cautivos y pendientes de su batuta entonces Muti ya es Zeus Tonante.
El concierto de la Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, una orquestaescuela formada por jóvenes músicos, casi todos excelentes, todos menores
de treinta años y que pueden permanecer un máximo de tres años en el conjunto, se saldó con un éxito
notabilísimo. Dirigida por su fundador, la orquesta interpretó en la primera parte la obertura de la
ópera Guillermo Tell de Rossini y la Sinfonía núm. 4 "Trágica" de Schubert y en la segunda parte la
Sinfonía núm. 5 de Chaikovski. El sonido no siempre fue excelso, a menudo no sonaban a conjunto,
sonaban a reunión de los primeros de la clase, pero dios estaba a gusto, mandaba con amor,
"pedagógicamente", indicando con mucha claridad qué quería, con ideas no nuevas pero buenas y muy
claras, con exquisitos detalles de fraseo y preciosos y precisos énfasis dinámicos, resultado de toda una
vida dirigiendo.
Al final, entre los aplausos y la propina -la obertura de Nabucco- dios informó al público de que el
Barça estaba ganando al Real Madrid por 2 a 1. El Palau respiró tranquilo, el mundo estaba en orden,
dios era bueno.
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