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Estrella Morente abre el festival el 13 de febrero

Franco Battiato, Luna y Jackson
Browne fichan por el Guitar BCN
ABC BARCELONA

Hace ya unos años que las seis cuerdas
dejaron de ser el principal hilo conductor y que el Festival de Guitarra de Barcelona, reconvertido ahora en el Guitar
BCN, se abrió a nuevas latitudes sonoras no necesariamente capitaneadas
por virtuosos del instrumento. Una visión más panorámica y conectada con
el pop que los responsables del festival,
la promotora The Project, vuelve a poner este año sobre la mesa con una programación encabezada por Jackson
Browne, Franco Battiato, Estrella Morente, The Jayhawks y Luna, entre otros.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Así, adaptándose cada vez más a un formato transversal de festival y con un
cartel que, destaca su responsable, Joan
Rosselló, quiere ser un plataforma para
bandas emergentes, el Guitar BCN alzará el telón el 13 de marzo con Estrella Morente y Niño Josele en el Palau de
la Música y, hasta el 4 de junio, programará veintiocho actuaciones en una
decena de recintos de la ciudad.
Destacan el regreso de Luna, banda
surgida de las cenizas de Galaxie 500
que reaparece tras una década en barbecho; la presentación de «Bailar la cueva», el último trabajo de Jorge Drexler;

o la reivindicación de la tradición del
folk y el rock norteamericano que representan Jackson Browne y The Jayhwaks, respectivamente.
La Unión también pasará por el festival para celebrar su XXX aniversario,
mientras que Lee Ranaldo (Sonic Youth)
seguirá exprimiendo su carrera en solitario, Christina Rosenvinge empezará a desvelar su próximo álbum, Joan
Miquel Oliver estrenará su nuevos disco en solitario y Franco Battiato regresará a Barcelona tras su espléndida actuación de 2013.
Con el apartado de artistas emergentes bien cubierto con nombres como
Núria Graham, The Seihos y Oques
Grasses, el Guitar BCN también recupera clásicos recientes como Micah P.
Hinson, abre ventanas a la electrónica
con Matthew Herbert y explora nuevos
paisajes de la mano de Noa.

s
l
b
a
i
l
s
A
c
–
r
s
a
a

x
a
l
a.

il
l
-

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 34

O.J.D.: 13060

TARIFA: 1571 €

E.G.M.: 132000

ÁREA: 327 CM² - 39%

SECCIÓN: CULTURA
DIJOUS, 29 DE GENER DEL 2015

29 Enero, 2015

ara

MÚSICA

Estrella Morente
obrirà el Guitar BCN
El festival inclou concerts d’Els Catarres,
Franco Battiato, La Unión i Jorge Drexler
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Estrella Morente i el Niño Josele inauguraran la 26a edició del festival
Guitar BCN al Palau de la Música el
13 de febrer amb Amar en paz, el
projecte en què reinterpreten clàssics de la música brasilera d’Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes i Milton Nascimento, entre d’altres. Serà el punt de partida d’una
programació que s’allargarà fins al
4 de juny i que, com és habitual, no
té altre discurs artístic que l’eclecticisme. Això permet aixoplugar sota un mateix nom propostes tan divergents entre si com les de Jorge
Drexler, Els Catarres, The
Jayhawks i Joan Miquel Oliver.
“Fem la programació que més
ens agrada, sense la pressió del mercat”, diu Joan Rosselló, fundador de
The Project, la promotora que organitza el Guitar BCN amb una política de preus que inclou una franja
que va dels 10 al 56 euros. “No s’ha
de posar una entrada a 190 euros.
Volem un festival per a tots els espectadors”, afegeix Rosselló fent referència sense mencionar-lo al
Suite Festival que se celebra al Gran
Teatre del Liceu.
Fins ara al Guitar BCN hi ha confirmats 28 concerts, inclosos els sis
del Guitar Club, un nou cicle d’actuacions de proximitat que es farà al
Barts Club i per on passaran la texana Jolie Holland, la xilena Francis-

ca Valenzuela, l’argentí Julián Kanevsky (guitarrista d’Andrés Calamaro), el grup de Sant Just Desvern
1886, el músic d’Albacete Jacobo
Serra i el novaiorquès Lee Ranaldo
(ex-Sonic Youth), que presentarà el
disc Acoustic dust, produït per Raül Fernandez.
El gruix del festival se celebrarà
a la sala Barts, però també hi haurà actuacions a Bikini, Luz de Gas,
Music Hall, el Palau de Música,
L’Auditori i el Teatre-Auditori de
Sant Cugat, a més del Sant Jordi
Club, que és l’espai triat per Els Catarres per començar la gira del nou
disc el 23 d’abril. “És el projecte
més ambiciós del festival”, diu la directora artística del Guitar BCN,
Judit Llimós. També presentaran
àlbums nous Núria Graham, Joan
Miquel Oliver, Miguel Campello i
Christina Rosenvinge.
Aniversaris

Els Glaucs han escollit el festival per
celebrar el vintè aniversari del grup
amb un concert en favor de l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia, en què col·laboraran convidats com ara Sidonie, Beth i Blaumut; serà el 9 d’abril a Luz de Gas. El
Guitar BCN acollirà altres celebracions: els trenta anys de La Unión
(el 24 d’abril) i els deu de Dorian (el
9 de maig).
Entre la programació internacional destaca la presència de Franco
Battiato, que el 12 de març defensarà al Palau de la Música el disc Joe

Estrella Morente presentarà el disc Amar en paz
al Palau de la Música el 13 de febrer. PERE VIRGILI

Novetat
El festival
estrena un
cicle de petit
format amb
Jolie Holland

Patti’s Experimental Group
(2014), un retorn als sons electrònics que comparteix amb Pino Pinaxa Pischetola. A més, hi
haurà concerts de Jackson
Browne, The Jayhawks, Luna,
Matthew Herbert, Micah P. Hinson, Noa i James Vincent
McMorrow, l’autor de Glacier, la
cançó de l’anunci de la Loteria de
Nadal de l’any passat.
El festival, la programació del
qual no està tancada, té un pressupost d’uns 600.000 euros, i
l’aportació pública representarà
entre un 10% i 15%, segons explica Joan Rosselló.e

Duran Duran i Skrillex se sumen al Sónar
X.C.
BARCELONA

Passat, present i futur coincideixen
una vegada més en el cartell del Sónar. Fa unes setmanes el festival va
avançar alguns noms de la prograPALAU
LA MUSICA
mació DE
de l’edició
que seCATALANA
celebrarà del

L’aposta més lúdica es reforça
amb els sud-africans Die Antwoord, també ben coneguts pels habituals al Sónar partidaris de les
sonoritats associades a l’univers
rave. Encara en la franja nocturna, la britànica cantant i productora Tahliah Barnett, més coneguda com a FKA Twigs, aportarà

ese mismo gigante de internet. Será
un espacio de media hora por capítulo, sin título de momento, pero con la
certeza de tener toda una temporada
por delante y por encargo.
Y ahora reincidirá con otro de los
capítulos menos habituales en el recorrido del cineasta neoyorquino: la
ópera. Lo29
hará
con una2015
adaptación
Enero,
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llenarán el teatro del centro
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llevará el 45000
trella de la ópera, la soprano Renée
espectáculo hasta el Teatro Real de Fleming, interpretando arias.
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Madrid antes de su paso por Estados
También se estrenará Moby Dick,
Unidos, una opción muy del agrado haciendo su debut en el teatro ange-

El músico Franco Battiato será una de las estrellas del festival Guitar BCN. EL MUNDO

GUITAR BCN AVANCE

DE LA ‘GUITARRA’ DE BATTIATO A NOA
El festival de guitarra programa 28 conciertos en diez salas a lo largo de cuatro meses
ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA
Una programación ecléctica, que
combina figuras emergentes con valores consagrados, diseñada, según
sus responsables, en atención a «lo
que más nos gusta, sin presiones de
mercado», configura la oferta de la
que será la 26 edición del Guitar

BCN, que arranca el próximo día 13
y se extenderá hasta el 4 de junio.
Superados ya los cinco lustros de
trayectoria, el que otrora fuera Festival de Guitarra de Barcelona y que
ahora no sólo se recorta el nombre
sino que incluso prescinde del cardinal que evidencia su edad, apuesta

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

por una «programación de calidad,
con un alto nivel de confort y precios
razonables». Un planteamiento que
se traduce en nombres como los de
Estrella Morente, Franco Battiato,
Jackson Browne, Noa, Micah P. Hinson o también figuras más novedosas como James Vincent McMorrow,

voz musical del anuncio de la Lotería
de Navidad de este año, o Núria Graham, la joven cantante osonenca que
apunta a convertirse en la nueva revelación de la música catalana.
Serán, en total, 28 conciertos que
se desarrollarán en diez salas diferentes; la primera de ellas el Palau de

suyo. Para muchas voces locales, nadie ha hecho más por la ópera de
Los Ángeles que el madrileño, no solo en términos de la calidad de sus
programas, sino en el aspecto recaudatorio. Su rostro ha sido reclamo
por toda la ciudad durante años para desviar la atención del cine hacia
la Opera de Los Ángeles.

la Música Catalana, que acogerá el
concierto inaugural, a cargo de la
cantaora Estrella Morente y Niño Josele, presentando su nuevo trabajo
discográfico, Amar en paz. El escenario modernista volverá a abrir sus
puertas al festival el 12 de marzo, para acoger la actuación del italiano
Franco Battiato, que repasará su repertorio al frente de una nueva formación, Joe Patti’s Experimental
Group.
Sin embargo, será la sala Barts la
que acoja el grueso de los conciertos del festival, empezando por el
que ofrecerá, el próximo día 18, el
irlandés James Vincent McMorrow,
todo un fenómeno mediático tras el
éxito alcanzado por su tema Glacier, banda sonora de la popular publicidad navideña. Posteriormente
también subirán al escenario del Paral·lel el uruguayo Jorge Drexler
con su Bailar en la cueva (4 de marzo), el irreverente Wyoming y su
banda Los Insolventes (27 de marzo), The Jayhwawks (14 de abril),
Mathew Herbert (20 de abril), el
grupo La Unión que conmemora su
30 aniversario (24 de abril), Joan
Miquel Oliver presentando también
nuevo disco (7 de mayo), Dorian (9
de mayo), Jackson Browne con el
folk elegante y atemporal de su nuevo Standing in the Breach (3 de junio) y, cerrando ya el ciclo, Oques
Grasses, el 4 de junio.
Entre medio, cabe consignar también las actuaciones del ex-Bicho Miguel Campello, los retornados Luna
y Micah P. Hinson en Bikini.
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Oriol González Grup

The Lizards

Concert a la
Nova Jazz Cava
de Terrassa, a
les 22.00 h

El grup actua
a les 00.00 h
a la sala Apolo
de Barcelona

AMPOSTA

de les universitats catalanes’. Conferència
d’Ángel Borrego, professor de la Universitat de
Barcelona, a l’Institut
d’Estudis Catalans.

19.30 CONFERÈNCIA
‘Adolf Ventas, músic’.
El Museu de les Terres de
l’Ebre és el marc d’una nova entrega del IV Cicle de
conferències Biografies
ampostines. Aquestes
conferències, presentades per diversos investigadors locals, descobriran
històries personals, amb
aspectes poc coneguts
dels biografiats, i fets collectius que ajuden en el
procés de construcció de
la història contemporània
de la ciutat. A càrrec
d’Emilio Miralles i Octavi
Ruiz, la conferència
d’avui fa un repàs de la vida del músic Adolf Ventas, format a la Lira Ampostina, que fou reconegut internacionalment
com a músic, saxofonista,
compositor, intèrpret... i
que fou pioner de l’ensenyament del saxo.

BANYOLES

19.30 PRESENTACIÓ
‘Vine amb mi’. L’escriptora Sílvia Vilacoba i Canal presenta el seu darrer
llibre a la llibreria L’Altell
(c/ Canal, 2).

BARCELONA
EXPOSICIÓ

Museu del Disseny de
Barcelona. Acaba d’obrir
el nou Museu del Disseny
de Barcelona, situat a
l’edifici Disseny Hub Barcelona (plaça de les Glòries Catalanes, 37-38) i
que tindrà portes obertes
fins al 31 de gener. Amb
un total de més de setanta mil peces i un espai expositiu de seixanta mil
metres quadrats, el museu obre amb les seves
quatre exposicions de
producció pròpia, que
permeten una lectura plural de la seva col·lecció
d’arts decoratives, disseny i arts d’autor. El Museu del Disseny de Barcelona és el museu de les
arts de l’objecte i del disseny, producte de la integració de les col·leccions
del Museu de les Arts Decoratives, el Museu de
Ceràmica, el Museu Tèxtil i d’Indumentària i el
Gabinet de les Arts Gràfiques de la ciutat.

BARCELONA

17.00 CONFERÈNCIA
‘Comportament informatiu del professorat

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘L’Arxiu Històric de la
Santa Creu i Sant Pau,
un viatge per Barcelona’. Dins el programa
d’activitats Sant Pau Inèdit, s’ofereix aquesta
conferència a càrrec de
Pilar Salmerón, arxivera
de la Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, a la sala Francesc Cambó del recinte
modernista de Sant Pau.

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
El grup Gossos celebra 22 anys de trajectòria professional ■ ARXIU

22 anys de Gossos a L’Auditori
BARCELONA

21.00 CONCERT

Avui i demà arriba a L’Auditori de
Barcelona la gira amb la qual el
grup Gossos –un dels referents del
rock cantat en català– celebra els
seus 22 anys damunt els escenaris; una gira que vol ser essencial i
propera, una experiència diferent
per a ells i per al públic, i sovint
–no és el cas– en locals petits.
Ho expliquen ells mateixos: “Fa
22 anys que Gossos vam començar un viatge. Poca broma! A nos-

altres ens impacta. I ha arribat el
moment de deixar entrar els nostres seguidors al nostre espai més
íntim, el local d’assaig, on s’origina
tot: la idea, l’estructura, el diàleg i
la inspiració. Per fer-ho, hem creat
una gira molt especial, on volem el
públic a dins l’escenari i no a fora.
Convertirem el concert en un assaig, un diàleg, un joc... volem
trencar la barrera.
“Serà una retrospectiva dels nostres 22 anys de feina i deixarem que
222 persones ens encerclin a dalt

de l’escenari i puguin fins i tot intervenir en el procés creatiu: es
convertiran en protagonistes. 22
llocs o poblacions diferents, en espais que ens permetin construir
aquesta escena: nosaltres al centre
i el públic envoltat de la nostra música, diluint al màxim la distància.
És un espectacle de petit format,
senzill, íntim, on es trenca fàcilment el vidre invisible que sovint
ens separa de l’espectador.”
REDACCIÓ

Joaquín Almunia. L’Ateneu Barcelonès és l’escenari de la conferència
Quo vadis, Europa?, a
càrrec de Joaquín Almunia, economista, ministre
de Treball i Seguretat Social (1982-86) i d’Administracions Públiques
(1986-91), comissari de
competència i vicepresident de la Comissió Europea. Els presentadors són
Dídac Ramírez, rector de
la Universitat de Barcelona; Stefan Rating, ponent
de la Secció d’Estudis Polítics Jurídics i Socials, i
Germà Bel, director de la
càtedra Pasqual Maragall.

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

20.30 FLAMENC
El grup Is Tropical ■ ARXIU

El pianista Iván Martín ■ ARXIU

Els anglesos Is Tropical
presenten ‘Black anything’

Iván Martín, al Palau
de la Música Catalana

BARCELONA

BARCELONA

La banda anglesa de rock Is Tropical presenten
a la sala Bikini el seu tercer disc d’estudi, que
han titulat Black Anything.

El pianista Iván Martín actua al Palau de la Música
Catalana amb un programa format per obres de Debussy, Liszt i Enric Granados, entre altres autors.

20.30 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.30 CONCERT

Sergio Aranda. 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.
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L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
21.00 CONCERT

Ángel Petisme. El poeta
i cantautor Ángel Petisme
presenta a l’Auditori Barradas el disc El ministerio de la felicidad. Aquest
títol neix del fet que a
Buthan, un regne perdut
a l’Himàlaia, hi ha un ministeri que mesura el benestar dels habitants.

MANRESA

20.00 PROJECCIÓ
‘Memòria contra el
franquisme’. Dins el cicle
El franquisme ha mort, a
l’Auditori de la Plana de
l’Om es projecten els documentals Desencaixats
i El camí del protocol.

LA SEU D’URGELL
22.00 CINEMA

‘Kansas City’. El cineclub La Seu d’Urgell projecta avui, al cinema
Guiu, aquesta pel·lícula
de Robert Altman del
1996 protagonitzada
per Jennifer Jason
Leigh, Miranda Richardson i Harry Belafonte.

VIC

19.30 PRESENTACIÓ
‘Dimonis. Apunts de
Verdaguer a la casa
d’oració’. La Fundació
Jacint Verdaguer i el Casino de Vic organitzen la
presentació del llibre Dimonis. Apunts de Verdaguer a la casa d’oració,
d’Enric Casasses, editat
per De Verdaguer Edicions, que tindrà lloc a la
sala Modernista del Casino de Vic. En farà la presentació Pep Paré i el mateix autor: en Paré parlarà del llibre, en Casasses
farà parlar els dimonis.

L’acudit

<<

<<

Gospel Joy

‘Everyday Rebellion’

Al Museu Europeu
d’Art Modern
de Barcelona,
a les 20.30 h

‘El documental
del mes’, al centre
cívic Fort Pienc,
a les 19.30 h

BARCELONA

cres i dijous, 20.00; divendres i
dissabtes, 22.00, i diumenges,
20.00. I fins a l’1 de febrer, 1 hora
i 1/2 tard, amb la Cia. La Pavana.
Horaris: dijous, 22.00; divendres
i dissabtes, 20.00, i diumenges,
18.00. Prorrogat fins a l’1 de febrer, Somriures i llàgrimes. Horaris: dissabte, 17.00 i diumenge,
12.00. Propera estrena: Limbo ,
de la Cia. L’Era de les Impuxibles.

TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Flor de nit -El cabaret. Última
setmana! Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.00, i diumenges,
17.00.
Teatre, Paral·lel 59. Cremats, fins al 8 de març. Horaris:
dimecres, dijous i divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 21.30, i
diumenges, 18.00.
왘 Apolo

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Somni americà, autoria i
direcció d’Oriol Tarrasón. La
Kompanyia Lliure &amp; Les Antonietes. Estrena el 29 de gener.
Fins a l’1 de març.

왘 Aquitània

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

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. El rei
Lear, de W. Shakespeare, dir.
Lluís Pasqual. Fins al 27 de febrer. Dissabtes, sobretítols en
castellà i anglès.

Maldà, C. Pi, 5. El llarg
dinar de Nadal, Cia. La Ruta 40.
Horaris: de dijous a dissabte,
20.00, diumenge a les 18.00. I
fins al 15 de febrer, Expedient K,
amb Dafnis Balduz. Horaris: de
divendres a dissabte, 22.00 i diumenge, 20.00.
왘 Círcol

왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. David Guapo torna el 4 de
febrer. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 22.00, i diumenges,
19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. APM? El
show. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00
i 20.30; i diumenges, 18.00.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. A partir de l’1 de febrer, 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, 18.00. I en doble programació, els dissabtes, a les
23.30, Las noches del Club de la
Comedia.
왘 Goya,

Joaquim Costa, 68.
Prendre partit, de Ronald Harwood, amb Josep Maria Pou, Andrés Herrera, Pepo Blasco, Sandra Monclús, Sergi Torrecilla i
Anna Alarcón, sota la direcció de
Josep Maria Pou, . Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00. I en doble programació, el divendres 6 de febrer, a
les 23.30, Miguel Noguera a Ultrashow.. I el dissabte 7 de febrer, a les 23.30, I ara què?, amb
Pep Plaza.

XAVI TORRENT

왘 Teatre

L’actor Marc Martínez ■ AKADÈMIA

S’estrena l’obra ‘Solo’ al Teatre Akadèmia
BARCELONA TEATRE

Marc Martínez interpreta Solo, d’August Strindberg, que avui s’estrena al Teatre
Akadèmia, on estarà en cartell fins al 8 de febrer. La direcció de l’obra corre a càrrec de Teresa Vilardell.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: La Bella dorment. 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. Del 15 de gener al 15 de febrer. La Cia. Estrena Morena presenta No és tan fàcil, de Paco
Mir. Horaris: de dijous a dissabte, 21.00 i diumenges, 18.30.
Teatre familiar: del 10 de gener
al 8 de febrer. Companyia
Dreams Teatre presenta La Ventafocs. Horaris: dissabtes, 18.00,
i diumenge, 12.00.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Del 29 de gener a l’1 de
febrer, SNDO (Amsterdam),
mostra de treballs de recent graduats de la SNDO (School for
New Dance Developement,
d’Amsterdam.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Les set cabretes, amb la Cia.
Teatro de Los Claveles. Per a
majors de 2 anys. Horaris: divendres, 18.00; dissabte, 12.00 i
18.00, i diumenge, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Pàjaru, Sala Brossa,
fins a l’1 de febrer. Horaris: de dimecres a dissabte, 21.00, i diumenge, 19.00. Les criades, Sala
Fregoli, fins al 15 de febrer. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.30.
Villarroel, Villarroel, 87. El
crèdit, de Jordi Galceran, dir.
Sergi Belbel, amb Jordi Boixaderas i Pere Ponce. Horaris: dimecres i dijous, 20.30 ; divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30;
diumenges, 18.00. I diumenge 1
de febrer, a les 20.00, Siempres,
amb Dani Pérez.
왘 La
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왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). La casa
de Bernarda Alba, amb la Cia. La
Casa de Lorca, dissabtes, 18.30.
Speak Low, amb Moviment l’Art
Contra la Barbàrie, dissabtes,
21.30. Los que no hacen nada, diumenges de gener, 18.00.
Hospital, 51. Fedra, de
Jean Racine, dir. Sergi Belbel,
amb Emma Vilarasau, Mercè
Sampietro, Lluís Soler; Xavier Ripoll, Jordi Banacolocha, Queralt
Casasayas i Gemma Martínez.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
20.30; i diumenges, 18.00. I en
doble programació, del 7 de febrer a l’1 de març, OFF Romea: El
bon lladre, de Conor McPherson,
dir. Xicu Masó, amb Josep Julien. Divendres i dissabtes,
22.45, i diumenges, 20.30. I cicle
Solos: Marcos Ordóñez, dilluns 9
de febrer, a les 20.30.
왘 Romea,

20.30, hip-hop, amb Sinestesia,
d’Iron Skulls. I l’1 de febrer, dansa familiar, La lluna en un pot,
amb la Cia La Petita Malumaluga.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Fins a l’1 de febrer. Cena con amigos, de Donald Margulies, dir. Daniel Veronese. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Programació infantil: Dies
31 de gener i 1 de febrer, la Cia.
Infants Terribles presenta La fàbrica de les històries. Horaris:
dissabte, 18.00, i diumenge,
12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47.49. Solo, d’August Strindberg. Del 29 de gener al 8 de febrer. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00.

왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
433. Sota Zero, una comèdia de
la Cia. La Peleona. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Lua, la col·leccionista de paraules. Horaris: diumenges 25 de gener i 1 de febrer, a les 12.00.

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

왘 Sala

왘 Teatre

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. A partir del 4 de
febrer, L’efecte, de Lucy Prebble.
Sixto Paz Produccions. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.30, i
diumenges, 18.00.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
L’alè de la vida, dir. Magda Puyo,
del 28 de gener al 7 de març.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. I
Luis Pardo, a Paranoid. Horaris:
de dijous a dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54.
Dies 30 i 31 de gener, a les

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala Tallers: Foot-ball, de Francesc Gelabert. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.00, i diumenges,
18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Minoria Absoluta presenta
Polònia, el musical. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

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

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Agencia Matrimonial, 20.30, i Divorciadas,
evangelicas y vegetarianas,
22.00. Sala Xavier Fàbregas: ImproShow, 21.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins a l’1 de febrer, La butaca, de
T-Atraco Teatre. Horaris: dimecres i dijous, 20.00; divendres i
dissabtes, 20.00 i 22.00, i diumenges, 18.00 (dia 17 i 18, a les
22.00). I fins al 25 de gener, espectacle de titelles Iupi, amb la
Cia. TitereArte. Horaris: diumenges, 12.00, en català. Estrena l’1
de febrer: Titelles: Carabassa.
Estrena el 13 de febrer, Cloaca,
dir. Roger Pera, amb Miquel Sitjar, Pep Papell, Xavi Casan.

Coliseum, Gran Via,
595. The Hole 2. Horaris: dijous i
divendres, 20.30; dissabtes,
19.00 i 22.30; i diumenges,
19.00.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. La Monyos, espectacle
musical en català. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Fins a
l’1 de febrer, T’estimo però no
tant, de J.L.A. Santos, amb Josep Linuesa, Ferran Castells i
Mònica Corral. Horaris: dime-

116737-1101492w
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El festival Guitar BCN programa concerts de Jackson Browne, Franco Battiato,
James Vincent McMorrow, Jorge Drexler, Els Catarres i Joan Miquel Oliver

Estrelles i emergents
Redacció
BARCELONA

Franco Battiato, Estrella
Morente, Jackson Browne,
James
Vincent
McMorrow, Jorge Drexler,
Joan Miquel Oliver, Els Catarres i La Unión seran alguns dels protagonistes de
la 26a edició del Guitar
BCN, que ha programat
28 concerts repartits en
deu sales, i que estrena el
Guitar Club per a concerts
de petit format a la Barts.
El festival arrencarà el 13
de febrer amb un concert
d’Estrella Morente i Niño
Josele, que presentaran
Amar en paz al Palau de la
Música. Cinc dies més
tard, el nou referent del
folk irlandès James Vincent McMorrow, autor de
la cançó de l’anunci de la
loteria de Nadal, presenta
Post Tropical a la Barts.
Els grups del país també tindran el seu espai.
Destaca el concert de commemoració del 20è aniversari de Glaucs, a més de
The Seihos, Dorian, Núria
Graham, Oques Grasses,
Mi Capitán... El mallorquí

Jackson Browne, Franco Battiato, Els Catarres i Joan Miquel Oliver actuaran en la 26a edició del Guitar BCN ■ ARXIU

Estrella Morente
i Niño Josele
obriran el
festival el 13 de
febrer al Palau
de la Música

Joan Miquel Oliver presentarà el seu nou disc a
Barts, dues setmanes després de fer-ho a Girona.
Joan Rosselló, cofundador de The Project –promotora de Guitar BCN
juntament amb Estrella
Damm–, va definir ahir el
festival en la roda de prem-

sa de presentació com “el
més antic i de referència
en aquest tipus de Barcelona”, amb “un cartell de
primera categoria que
també vol ser una plataforma per a grups emergents”. “Hem sabut interpretar els desitjos dels
nostres espectadors –hi

va afegir–. Hi ha hagut una
gran capacitat d’adaptació a locals, tendències, comunicació amb el públic i
disseny. És un festival
amb bons noms, un alt nivell de confort i amb un
preu raonable.”
Anomenat abans Festival de Guitarra de Barcelo-

na, la proposta ha evolucionat cap a una fórmula
més diversificada en estils
musicals, que té la guitarra com a eix transversal.
Tito Ramoneda, cofundador de The Project, ha definit el cartell d’aquest any
com “l’equació perfecta”
pels concerts, les seves característiques i els locals.
També ha destacat la seva
tradicional aposta per
grups catalans: en aquesta
edició, ha fixat la mirada
en Els Catarres, que actuaran per Sant Jordi al
Sant Jordi Club. El certamen té un pressupost de
600.000 euros, que es pot
incrementar si s’hi incorporen nous grups.
Altres participants en
el festival, que de moment dura fins al 4 de juny, són Matthew Herbert
–que ha col·laborat amb
Björk– Noa, Mica P. Hinson, Wyoming y los Insolventes, The Jayhawks,
Christina Rosenvinge, el
nord-americà Lee Ranaldo –guitarrista de Sonic
Youth–, Julian Kanevsky
–músic d’Andrés Calamaro– i Jacobo Serra. ■

Premi Edebé per a dos reincidents
Care Santos (juvenil)
i Rodrigo Muñoz
Avia (infantil) són
els dos guanyadors
Lluís Llort
BARCELONA

La 23a edició del premi
Edebé de literatura infantil i juvenil té una dotació
que el fa molt atractiu:
30.000 euros per l’obra juvenil i 25.000 per a la infantil, a més de ser publicat en les quatre llengües
de l’Estat espanyol, un tret
característic del premi,
que ofereix una igualtat
real entre les quatre llengües. Això ha fet que s’hi
presentin 345 originals i
que el jurat pugui triar entre bones obres, cosa que
augmenta el prestigi.

Care Santos (Mataró,
1970) ha estat la guanyadora en la categoria juvenil amb la novel·la Mentida. Entre l’extens i envejable currículum de premis
de l’autora, ja hi ha aquest
mateix, el 2003.
Rodrigo Muñoz Avia
(Madrid, 1967), també és
un especialista a guanyar
premis en tot de gèneres,
inclòs el teatre, i l’Edebé
en la categoria infantil,
que ha guanyant amb El
signo prohibido, ja el va
guanyar el 2007 i el 2010.
No és estrany, doncs, que
admeti que “guanyar premis gairebé és indispensable per a qui vulgui viure d’escriure”.
L’obra de Muñoz és “un
homenatge a George Perec, als seus jocs lingüís-
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Santos i Muñoz, guanyadors de les dues categories dels premis Edebé ■ ALBERT SALAMÉ

tics i a la literatura”, perquè ens parla d’un nen
d’11 anys que es rebel·la
contra la desaparició de la
seva amiga Alexandra evitant utilitzar la lletra a.
Santos, que es va inspirar en la vida d’un noi que
fa pocs anys va agredir una
noia al metro, qüestiona
“el tractament social i penal que donem als menors
d’edat”. Una noia demana
El vigilant en el camp de
sègol, el clàssic de Salinger, a la biblioteca i per internet. Entra en contacte
virtual amb un noi amb
una personalitat que serà
del tot falsa. “El motiu pel
qual menteix és el nucli
de l’obra”, declara.
El març vinent sortiran al carrer 7.000 exemplars de cada obra. ■
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Barcelona,

Carlos Sala

BARCELONA- Los conciertos están muy
bien, pero los festivales no sólo están muy
bien, sino que son la bomba, aunque sólo
sea por acumulación. Quizá sólo es una
cuestión léxica. La palabra festival implica
celebración, fiesta, acontecimiento especial, fuegos artificiales, algarabías, saltos
de alegría, comunión, y muchas otras cosas todavía. Si el festival es el verso, la na■
rración épica, el gran melodrama, el concierto, en comparación, parece
sólo el punto final, o ni siquiera
eso, la triste
coma, la que
después borra el
corrector energúmeno. Al menos eso parece
en una ciudad
comoBarcelona,
que en los últimos diez años se
ha convertido en
la ciudad de festivales por antonomasia.
Según los últiThe Jayhawks regresan tras su visita el pasado mes de mayo
mos cálculos del
Ayuntamiento,
cada año se celebran 150 festivales
en la Ciudad Condal. «Dibujan un
panorama cultural poliédrico que
marca cómo nos
ven internacionalmente», señala
Llucià Homs, director de promoción de sectores
culturales
del
Icub. Luego están
los grupos que
empiezan, que a
penas tienen locales donde tocar
y foguearse, pero
Estrella Morente presentará su
eso es otra historia.
disco dedicado al cancionero

ciudad de festivales

La capital catalana acoge cada año 150 certámenes
de música Sónar y GuitarBCN presentan su cartel

brasileño

Festival de guitarra
Ayer se dieron a conocer los
carteles de dos de
las citas con mayor solera de la
ciudad, el Festival
de Guitarra, rebautizado Guitar BCN,
que llega a su XXVI
edición y el Festival
de Música Avanzada Sónar, que llega a
la XXII. El primero,
presenta un total de
28 actuaciones que
se extenderán del 13
de febrero al 4 de junio por toda la ciudad. Por su parte, el Sónar llegará a las 150
actuaciones del 18 al 20 de junio en sus
tradicionales espacios de la Fira de Barcelona. En principio, son citas en apariencia
antagónica, pero la heterodoxia es la clave

5

de los festivales modernos
y bajo su paraguas cabe de
todo.
El Guitar BCN empezará
a lo grande, con Estrella
Morente llenando el 13 de
febrero el Palau de la Música acompañada por el
Niño Josele para presentar
su homenaje al cancionero brasileño del disco
«Amar en Paz». Después
llegarán otros grandes
nombres de la música
como Franco Battiato,
que defenderá sus grandes éxitos con la banda
Joe Patti’s Experimental Group. La cita será
el 12 de marzo también en el palau de la
Música.
Del resto de cartel destacan formaciones
americanas del universo independiente

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cantando clásicos del rock y Dorian completan el cartel.
Aunque la edición de este año destaca
por su apuesta por jóvenes valores, como
Núria Graham, que con 18 años se ha convertido en la nueva musa del universo
«indie» o los explosivos Oques Grasses.
Además, el festival presentará conciertos
de pequeño formato con nombres como
Jolie Holland, Lee Ranaldo, Jacobo Serra,
1886, la mega estrella chilena Francisca
Valenzuela y Julian Kanevsky. «Hemos sabido evolucionar,
adaptarnos y creo
que tenemos un
festival perfecto,
en el sentido en
que todos los conciertos encajan
con la ecuación de
excelencia, confort y precio justo»,
comenta Joan Roselló, responsable
del certamen.

Sónar class
Por su parte, el
Sónar presentó
ayer la plana mayor de su cartel,
Flying Lotus vuelve al Sónar con su mezcla de hip hop y jazz
después
del
anuncio de Chemical Brothers y
Autechre hace
unos meses. Los
míticos Duran
Duran, emblema
de los 80, la irlandesa Roisin Murphy, el omnipresente Skrillex, la
nueva sensación
del trip hop FKA
Twigs, el hip hop
de vanguardia de
Flying Lotus y los
sudafricanos Die
Antwoord son los
nombres más célebres de un año
que también inDuran Duran vuelven con sus
cluirá al venezolano Arca, que vendrá
grandes éxitos, de «Wild Boys» a
junto a la videoartista Jesse Kanda, Jamie
«Girls on film»
xx, Kindness, Ten Walls o Kate Tempest.
como The Jayhawks,
Además,
el
Luna o Micah P. Hinson.
festival de músiMitos de la canción folk
ca electrónica
más
comprometida
volverá a acoger
como Jackson Browne.
a los iconoclastas
Nombres icónicos del
Hot Chip, a Fat
pop en español como
Freddy’s Drop o
Christina Rosenvinge,
Tourist, o cómo el
Jorge Drexler o La
pop puede retorUnión. Nombres de
cerse a través de la
relumbrón de la músitecnología. Mika
ca catalana como
Vainio, Powell,
Glaucs, que celebrarán
Laurent Garnier,
20 años en una fiesta
Henrik Schwarz,
con invitados especiaThe Bug, Ralph
les, la fiesta continua
Lawson, Dubfire,
de Els Catarres, el regreso del ex Antònia
Randomer y el
Font, Joan Miquel Oliver o los llamados showcase del 20 aniversario de sello aus«Vampire weekend» catalanes, The Seihos. tríaco Mego completan una edición que
Noa, Miguel Campello, James Vicent Mc- promete muchas emociones. Porque, ya
Morrow, autor de la canción del anuncio se sabe, sólo hay una cosa mejor que un
de la lotería, Wyoming y los Insolventes, concierto, cinco conciertos.
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Barcelona ciutat
“Cossos venuts, cossos desitjats, cossos menyspreats: l’autoestima en la
prostitució”. Conferència de Mont-

serrat Neira, investigadora social.

Residència d’Investigadors CSIC. Hospital, 64 (18 hores).
Estrada-Vilarrasa. Inauguració d’una

exposició d’aquarel·les d’aquest artista, acadèmic de la Reial Acadèmia
Catalana de les Belles Arts de Sant
Jordi. i cònsol honorari de la República d’Eslovènia a Barcelona.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer,
130 (19 hores).
‘Un radiador a l’Àfrica’. Xerrada sobre

aquest llibre a càrrec de Cèlia Sanz
Dotú, equip N’klowo.
Biblioteca Vila de Gràcia. Torrent de
l’Olla, 104 (19 hores).

DANIIL TRIFONOV +
PHILHARMONIA ORCHESTRA
Temporada Ibercamera
L’Auditori. Lepant, 150
20.30 h. (de 24 a 128 euros)

]El jove pianista rus Daniil Trifonov, que va meravellar el públic

barceloní amb el recital de fa dos mesos al Palau de la Música, debuta ara a la Temporada Ibercamera amb la Philharmonia Orchestra de
Londres, que serà dirigida aquest cop per una batuta també jove,
l’alemany Clemens Schuldt. Junts faran el concert num. 2 de Chopin.

Trifonov, ha nascut un geni
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L’

agència Ibercamera ha muntat la gira que el dóna definitivament a conèixer a Espanya, una gira que

Se'l va poder escoltar al Palau fa un parell de mesos amb
els Estudis transcendentals de
Liszt, programa amb el qual va
desplegar un virtuosisme incorpori i per moments una èpica diabòlica. Amb 23 anys, Trifonov apareixia com un pianis-

Avui el veurem darrere del
seu llarg serrell mentre interpreta el 2n concert de Chopin
–que en realitat va ser el primer, encara que l’estrenés el
polonès a Varsòvia, el 1839, dedicant-lo la comtessa Delphine Potocka–, i serà difícil no

Presentació d’aquest llibre de Josep
M. Casas.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

Nova cançó 2.0. Concert de la coral
Genciana, de Sant Miquel del Sants.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (20 hores). Gratuït.

‘L’enfant des marges’, de Franck Pavloff. Joan de Sagarra conversa amb

I Cicle de Gospel i Spirituals de Catalunya. Concert amb el grup Gospel Joy.

l’autor francès Franck Pavloff.

Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).
‘Barcelona, ciutat de fàbriques’. Pre-

Dijous europeus, conferència a càrrec de Joaquín Almunia, economista,
comissari de competència i vicepresi-

TELÈFONS
ÚTILS

El documental del mes: ‘Every day revelion’. Projecció d’aquest documen-

Batlle entrevista a Victòria Cirlot, catedràtica de filologia romànica en la
facultat d’humanitats de la UPF.
La Casa de la Paraula. Rosselló, 154
(19.30 hores).

rència a càrrec de Borja Delgado, soci fundador de Hanzo Studio.
Elisava Escola Superior de Disseny.
Rambla, 30-32 (19.15 hores).

“Quo vadis, Europa?” Dintre del cicle

Puig, director del CSUC, Aleix Sarri,
assessor de Ramon Tremosa al Parlament Europeu, i Josep Soler, director
de l’Institut d’Estudis Financers i comentarista de RAC1. Modera l’investigador del CIDOB, Marc Gafarot.
Fundació CatDem. Casp, 80, baixos
(19.30 hores).

Victòria Cirlot. La periodista Montse

“5 historias con más pena que gloria y
la construcción de un estudio”. Confe-

“Influència de les emocions i els sentiments en la salut”. Conferència a càrrec del doctor Miquel Maseras (www.
centromedicosalud78.com).
Biblioteca Jaume Fuster. Plaça Lesseps, 20-22 (19 hores).

La Unió Europea en perill? Les conseqüències econòmiques i polítiques de
les eleccions de Grècia del 25 de gener
de 2015. Taula rodona amb Miquel

tal sobre els moviments dels indignats a diversos països. Gratuït.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pienc, 4-5 (19.30 hores).

‘Descobrint la Barcelona Maçònica’.

sentació d’aquest llibre de la historiadora Mercè Tatjer, a càrrec de
Joaquim Prats i Elisenda Albertí.
Ateneu Barcelonès. Sala Sagarra. Canuda, 6 (19 hores).

dent de la Comissió Europea. Presenten Dídac Ramírez, rector de la UB, i
Stefan Rating, ponent de la secció
d’Estudis Polítics Jurídics i Socials.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Daniil
Trifonov va
demanar de
ser dirigit per
una batuta
també jove

el du de Vitòria a
València, passant
per Madrid (ahir),
per L’Auditori de
Barcelona avui i
després per Oviedo i Múrcia. Però aquesta jove
ànima sensible que és el pianista Daniil Trifonov no necessita ja gaires presentacions. La
seva tècnica i càrrega existencial han fet agenollar la crítica
musical europea, que l’ha encimbellat com el nou astre de
la pianística russa.

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

Sortejarem 5 passis VIP dobles entre els que encertin el ple*
per veure totes les pel·lícules que s’estrenin durant el 2015,
per gentilesa del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya.
INFORMA-TE’N I PARTICIPA-HI A
www.lavanguardia.com/participacion
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ta imaginatiu, un
intèrpret humil al
servei d’una lectura emocional de la
partitura, que de
fet amaga un compositor amb ambició creativa.
El seu pare, que també compon, i la seva mare, que és professora de música, es van mudar a Moscou per donar-li la
millor formació. I amb 20 anys
guanyava
el
concurs
Chaikovski i el Rubinstein, i
quedava tercer en el Chopin.

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

FES LA TRAVESSA DELS
PREMIS GAUDÍ I VÉS AL CINEMA
DURANT TOT L’ANY.

IBERCAMERA

comparar la seva interpretació
amb la increïble d’Arthur Rubinstein. Potser aquí caldrà esperar accents dramàtics d’un
altre color, i un expressivitat
romàntica en la qual abundarà
la Philharmonia Orchestra.
La formació anglesa –entre
les top ten del món– visita Ibercamera per desena vegada i interpretarà a més l’Heroica de
Beethoven dirigida per una batuta jove, per exprés desig de
Trifonov. Serà l’emergent Clemens Schuldt.c

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

Director, Iván Sanmartín, piano, Martí Ventura. 14 euros.
MEAM - Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (20.30 h).
Àfrica. Conferència del missioner Da-

río Balula, el qual porta 40 anys a
Zàmbia, i és a Barcelona per participar a la presentació de la Campanya
2015 de l’ONG Mans Unides.
Auditori Jesuïtes de Casp. Roger de Llúria, 13 (19.30 hores).
Amèrica és femení (2): Els (in)documentats d’Obama. L’equatoriana Cris-

tina Jiménez realitza una conferència
sobre la situació dels immigrants sense papers als Estats Units.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19.30 hores).

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

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

Millor pel·lícula
X :V=W
X OZG!9=G '=VW9@=G
X 0G;9=@; A@ ;LWAG!
X /9@!!G 8GA@W9@

Millor actriu
X <$WG 8!V9@9 ?@= 0G;9=@; A@ ;LWAG!
X :P=EG=G O@WW$@ ?@= /9@!!G 8GA@W9@
X SW&=$A 2G=B-GJRVW;;VW ?@= U@=YV;G #75@W97A
X MG9G!$G .@WG ?@= DFIFFF QN

Millor pel·lícula en llengua no catalana
X DFIFFF QN
X 4! M$+V
X U@=YV;G #75@W97A
X )048K (" <?VBG!$?;$;

Millor director
X 8G=!V; NG=>7@;JNG=B@9 ?@= DFIFFF QN
X 6GW$@! NVWT*W ?@= 4! M$+V
X RG$Y@ 0V;G!@; ?@= U@=YV;G #75@W97A
X O!7-; N$+G==V ?@= /9@!!G 8GA@W9@
Millor actor
X 1!@3 :=@WA@YC%! ?@= /9@!!G 8GA@W9@
X 6G5$A ,@=AG&7@= ?@= DFIFFF QN
X R@;H; 8G;9=V ?@= 4! M$+V

29 Enero, 2015

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 45

O.J.D.:

TARIFA: 844 €

E.G.M.:

ÁREA: 104 CM² - 20%

SECCIÓN: REPORTAJE

