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Amics del Liceu, de subve
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

Marc Minkowski amb Les Musiciens du
Louvre i el Cor de Cambra del Palau. A. BOFILL

Retrat en música
de l’últim any de
vida de Mozart
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Marc Minkowski PALAU DE LA MÚSICA 29 DE MARÇ

ls programes temàtics poden
adoptar formes ben variades.
Marc Minkowski i Les Musiciens
du Louvre han decidit concentrarse en un compositor, Mozart, i un
any, 1791. De raons no en falten, perquè l’últim any de la vida del compositor austríac va
veure la creació d’algunes de les seves obres
mestres més commovedores, com l’inacabat
Rèquiem. La missa de difunts era l’epicentre
d’una sessió que incloïa altres peces contemporànies: el darrer concert per a instrument
solista, fragments de les dues últimes òperes
mozartianes i una partitura per a aquesta insòlita andròmina que és l’harmònica de vidre.
Entès en conjunt, el programa va ser molt
més que una mera agregació atzarosa
d’obres, per esdevenir un veritable retrat en
música dels últims mesos de vida de Mozart,
amb els seus contrastos entre llums i ombres, entre afirmacions d’esperança i esclats
de dolor. La decisió de Minkowski d’interpretar sense pausa les peces que conformaven cada part reforçava el fil narratiu.
D’aquesta manera, els sons irreals que Thomas Bloch va desplegar en l’Adagio i rondo
KV617 es van encadenar amb la punyent ària
de Pamina de La flauta màgica i el Concert
per a clarinet. Embolcallat per l’escalf sonor
aportat per l’orquestra francesa, el clarinetista Nicolas Baldeyrou va desplegar una línia d’exquisida elegància.
La majestuositat de l’obertura de La clemenza di Tito va ser el pròleg perfecte per a
una versió del Rèquiem que encapsulava en
ella mateixa tots els contrastos d’una proposta que compta amb el Cor de Cambra del Palau com a coprotagonista d’una extensa gira
europea. La formació de Josep Vila es va entregar sense reserves a la direcció de
Minkowski, impetuosa en els passatges més
agitats, amarada de dolçor en els parèntesis lírics. Una orquestra de nou pletòrica i un eficaç quartet de solistes arrodonien una lectura impactant. Quedava, però, una última peça
sense anunciar, un Ave verum corpus tan eteri com el so de l’harmònica de vidre amb què
havia començat el concert, com si Mozart,
després de tant patiment, estigués ja més enllà de qualsevol contingència terrenal.e

E
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Amics del Liceu està a punt de fer
30 anys i col·labora amb el teatre
des del 1995, però el camí recorregut no ha sigut un obstacle per reformular la seva relació. L’entitat,
presidida per Ramon Bassas, deixarà de rebre diners del Liceu per fer
les nombroses activitats que organitza i es convertirà en mecenes del
coliseu amb el patrocini d’un projecte cada any. El primer que han
seleccionat entre els que els ha proposat el Liceu, i per al qual desenvoluparan una campanya de captació
de fons, serà Liceu a la Fresca, que

enguany es farà el 8 de
l’òpera La Bohème, de P
cost de la retransmissió, a
canal 33, és de 120.000 eu
director general del Lic
Guasch, aquest nou conv
senta un “canvi de menta
a Bassas, “un canvi cultu
per al Liceu”. Amics del
sarà de ser una entitat s
nada pel teatre –l’últim
rebre 20.850 euros– a a
recursos i formar part d
de mecenatge del Liceu.
Amics del Liceu té 1.2
espera duplicar-ne la
aquesta nova etapa. Per a
la suma necessària per fi
projectes ha creat tres no

sobre els límits de l’edat i la dansa
amb ballarins més grans de 45
anys i 40 aficionats seleccionats
en diferents ciutats catalanes. Es
tracta d’una intensa peça de dansa contemporània al voltant de la
generació coreogràfica i visual.
(Mercat de les Flors. 1 i 2 d’abril a
les 20.30h i 3 d’abril a les 18 h. 12
euros)31 Marzo, 2016

passeig de Sant Joan. La cruïlla
amb Aragó compta des de fa poc
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del mític
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SECCIÓN:
ESPECIAL
amb un lloc on tothom se senti brers són de diferents punts del
còmode”, explica. Stéphane asse- món, cosa que atreu públic

Celebracions barroques
Javier Pérez Senz

H

i ha moltes maneres de
gaudir de la música barroca. La famosa violinista alemanya Anne-Sophie
Mutter, per exemple, fa dècades que toca l’obra més famosa
d’Antonio Vivaldi, Les quatre estacions, des d’una sensibilitat
musical que captiva per la seva
exuberància i bellesa sonora. I
la seva passió per Vivaldi il·lumina el concert que demà 1
d’abril oferirà al Palau de la Música (20.30 h) al costat del grup
The Mutter Virtuosi. Altres interpretacions barroques, com
la que proposen avui a L’Auditori (20.30 h) l’emergent contratenor romanès Valer Sabadus i el
conjunt alemany Concerto
Köln, aposten pel rigor i la fidelitat historicista.
Dos estils, dues èpoques i
dues celebracions. Als seus 30
anys, Valer Barna Sabadus s’ha
convertit en un dels contratenors de moda —va començar
aquesta temporada amb un
gran triomf a l’Òpera de Viena
donant vida a Nerone a L’incoronazione di Poppea, de Claudio
Monteverdi— i avui dijous,
amb aquest concert barceloní,
afronta finalment el seu debut
a Espanya.
Sabadus recrearà l’època i el
repertori que va donar fama al
castrato Carlo Broschi, conegut
amb el nom de Farinelli. El jove contratenor interpretarà

La violinista Anne-Sophie Mutter torna al Palau de la Música. / harald hoffmann

ros”, explica l’amo. Al migdia entre setmana hi
ha menú per
11.50 euros. Horari: de dimarts a dissabte de 8.30
a 24 h, i diumenges de 10 a 24 h.
Café Búho
Pg. Sant Joan, 84. Barcelona

anys, va debutar amb l’Orquestra Filharmònica de Berlín sota
la direcció de Herbert von Karajan, que la va catapultar a la
fama.
Al costat de Les quatre estacions, un d’aquests clàssics populars que no necessita presentació, Mutter combinarà en la
primera part del programa
obres de Johann Sebastian
Bach i l’estrena espanyola del
Nonet que el 2014 li va dedicar
el compositor, pianista i director d’orquestra André Previn,
amb el qual va estar casada entre 2002 i 2006. El Nonet, amb
una durada d’uns 16 minuts,
s’articula com una obra dialogant entre dos quartets moderats pel contrabaix, amb un estil molt vital de gran encant
melòdic i joc rítmic.
Mutter, que en la seva última actuació al Palau, el 2014,
va tocar el Concert núm 1 de
Max Bruch amb l’Orquesta Nacional de España (ONE), dirigida per Miguel Harth-Bedoya,
torna al temple modernista
amb un grup de solistes —The
Mutter Virtuosi— format per
antics i actuals becaris de la
Fundació Anne-Sophie Mutter,
així com d’altres joves músics
de talent de tot el món. Des del
2008, la fundació que porta el
nom de la diva del violí promociona joves solistes de violí, viola, violoncel i contrabaix especialment dotats.

àries de compositors que van
marcar la llegendària carrera
de Farinelli —el seu germà Riccardo Broschi, Nicola Porpora i
Giuseppe Giacomelli, entre d’altres— acompanyat pel prestigiós Concerto Köln, que enguany celebra precisament el
30è aniversari.
En aquestes tres dècades
d’incessant activitat concertística i discogràfica, la formació de
Colònia s’ha mantingut sempre

en l’elit del moviment historicista, tot combinant una tècnica superba amb una gran flexibilitat i imaginació en la pràctica amb instruments d’època.
La gran experiència del conjunt alemany, que completarà
el programa amb peces instrumentals de Johann Adolf Hasse
i Francesco Corradini, és una
font d’estímuls per a Sabadus,
que recrearà l’esplendor vocal
del segle XVIII amb una veu de

gran puresa i atractiu color. El
programa, que s’allunya del repertori conegut, inclou pàgines
de José de Nebra, Juan Marcolini i Nicola Conforto.
La proposta d’Anne-Sophie
Mutter (Rheinfelden, Baden,
1963) és més eclèctica. Vivaldi
és, sens dubte, el ganxo popular d’un concert que forma part
de la gira internacional amb la
qual està celebrant els seus 40
anys de carrera: el 1976, amb 13

Pedro Iturralde. Un veterà octogenari del saxo recordant el 83è
aniversari del naixement del seu
amic Tete Montoliu en quatre
concerts força especials, on
presentarà el seu darrer disc,
Entre amigos. Amb aquests
concerts el Jamboree arriba a
les 26.400 actuacions.
Jamboree. Dies 1 i 2. 20.00 i
22.00 h (18 euros).

Igor Paskual. Aquest roquer donostiarra, també escriptor, va
formar part de la banda de
Loquillo, però té una sòlida
carrera en solitari. Ara presenta
un nou disc, Tierra Firme. Barts.
21.00 h (12 euros).

BIS Festival. El Barcelona Independent Sessions és un festival
i una fira discogràfica fets des
dels segells de música
independent de Barcelona.
Aquest any hi participen els
veterans Balago i Morgat
Morgat, un projecte sorgit a
Banyoles fa 5 anys. Centre
Cultural Albareda. 20.00 h
(gratuït).

Najwajean. Set anys han estat
separats Nawja Nimri i Carlos
Jean. Ara s’han tornat a reunir
per llançar Bonzo, el seu nou
treball. Electrònica i pop.
Razzmatazz. 1.00 h (entre 13 i
17 euros).

Dissabte 2
Lapsus Festival. Mostra
de música electrònica que
aquest any ens proposa un
cartell amb noms com
Donnacha & Costello i DJ2D2.

Diumenge 3
Brunch Electrònik. La festa
electrònica del vermut presenta
Michael Meyer, capo del segell
Kompakt. Poble Espanyol.
12.00 h (13 euros).

VALER SABADUS
L’Auditori. Avui a les 20.30 h
ANNE-SOPHIE MUTTER
Palau de la Música
1 d’abril, a les 20.30 h

Concerts
Dijous 31
Calibro 35. Una banda italiana
de funk, però no una qualsevol,
sinó una de les bandes favorites
de la Fundación Tony Manero.
Tota una garantia. Marula.
22.00 h (entre 12 i 15 euros).
Divendres 1
Xavier Baró. El cantautor de
secà, adust i sobri i molt
vinculat a la tradició, presenta
nou disc, el que fa el número
10 de la seva carrera. El titula I
una fada ho transmuda, pres
d’un trobador occità del segle
XII. Luz de Gas. 21.00 h
(12 euros).

Judith Nedermann. La cantautora presenta oficialment el seu
segon disc, Un segon. En el
concert, força especial,
intervindran més de 12 músics.
SAT Teatre. 21.00 h (10 euros).
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Nits Del Caballo Ballador. Una
barreja absoluta entre la música
de Za!, la violinista Sara Fontán i
el duo Cabo San Roque, amb les
seves màquines, tot donant
suport al ball i la dansa de Clara
Tena, Natalia Jiménez i Victoria
Macarte. L’Auditori. Dies 1,
21.30 h; 2, 20.00 h; i 3, 18.30 h
(12 euros).

Centre de Cultura
Contemporània. Diversos
horaris (35 euros).
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Taüll y la Seu Vella lideran
el concurso ‘El monument
favorit de Catalunya’
El Turó de la Seu Vella de Lleida
lidera la Fase Clasificatòria del
concurso El monument favorit
de Catalunya, que organiza la
revista Descobrir en su página
web.
El conjunto patrimonial leridano ocupa la posición número
1 de este concurso con 11.859
votos, seguido de otra joya de
la demarcación leridana, Sant
Climent de Taüll (Alta Ribagorça)
con 11.665 votos.
Les siguen Santes Creus (Alt
Camp), con 8.347 votos; el Cas-

tell de Miravet (Ribera d’Ebre),
con 8.160 votos, y la Sagrada
Família de Barcelona, con 6.548
votos, que ocupan la tercera,
cuarta y quinta posición, respectivamente. Sant Pere de Rodes
(Alt Empordà), con 6.255 votos; Empúries, con 6.161 votos;
el Amfiteatre de Tarragona, con
6.144 votos y el Palau de la Música Catalana, con 6.103 votos,
completan una lista que cierra el
Call de Girona. A día de hoy se
pueden votar aún el Castell de
Miravet y Sagrada Familia.

critica cinema
marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

És possible la comèdia...

L

tor del consorci

En el ejercicio de este
sido también director
ll de Gardeny y repre-

a història. Kamakura, Japó, plementàries, omplen la pantalla
ara. Les germanes Sachi, Yos- de mirades i de silencis, tan elohino i Chika comparteixen qüents com matisats. En l’insolucasa, reben la notícia de la mort ble conflicte entre mares i pares,
del pare que les va abandonar fa fills i filles, el director nipó pren de15 anys, al funeral coneixen la jo- cidit partit per les filles. Quatre dove germanastra Suzu, i decideixen nes, donetes, que, colze amb colze, superen els seus problemes de
viure juntes.
La pel·lícula. Vostè ha llegit bé el convivència aferrant-se a la bontitular. Sí. Potser dubti que un film homia (segons dirien les Colaus
japonès pugui dibuixar somriures de torn, a la bondonia!) amb un
sense perdre un gram d’espiritua- somriure vital als llavis i alguna llàlitat. Per tant, és
grima necrològipossible la comèca a les parpelles.
Disquisicions pundia...en la mesura
‘nuestra
que voreja el metuals que poden
hermana
sonar cursis. Per
lodrama.
Equidistàncert, quan es popequeña’
cies? Contrassa diàleg al silenci,
Director: Hirokazu
tos? Unes i al¿qui en surt perKore-eda.
tres. Amb la majudicat, la imat-
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El CCCB acull la sessió Ciertas
Observaciones, una trobada
que reunirà pel·lícules experimentals del cinema científic.
S’analitzaran les diferents
tècniques de filmació que
s’utilitzen per captar la seva
essència a tall d’observatori
científic. Montalegre, 5.
20 hores. 4 euros.

Ciertas Observaciones

La pianista georgiana Khatia
Buniatixvili torna a tocar al
Palau de la Música en un
concert que forma part del
cicle Palau 100 Piano, amb
un programa que inclou les
obres musicals de Ravel, Liszt
i Stravinsky.De 15 a 35 euros.
20.30 hores. Palau de la
Música, 4-6.

A

s’enamor

Khatia Buniatixvili

12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es
c
c

vendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D

LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

G

19.30
es 16.00 18.05 20.10 22.15
18.10 22.30
18.00
22.35

10

ACHTENBERG. INT.: M. E. WINSTEAD I J. GOODMAN.

G

M

Dècades de solitud l’han convertit en una despulla humana, desproveït de records
i emocions. La seva buida existència es veu alterada per l’arribada de l’Evan, un etnobotànic a la recerca d’una poderosa planta sagrada, capaç d’ensenyar a somiar. Junts
s’embarquen en un viatge al cor de la selva amazònica, en què el Karamakate a poc a
poc va recuperant els records perduts.
125 min.
c Verdi HD
22.25
c Verdi Park HD
15.55
c Zumzeig Cinema
18.30
12 A

un accident de cotxe. Quan desperta es troba tancada en una
estada per un home estrany que diu haver-la salvat del dia del
c captor assegura que l’exterior és inhabitable per culpa d’un
osa que la protagonista no pot corroborar. És així com comença
r la ment del criminal pot ser la clau per sobreviure. 104 min.
a 15.40 20.00 22.10
16.00 18.00 20.00 22.00
16.00 20.30 22.30
r 16.15 18.20 20.25 22.30
D 16.00 18.15 20.30 22.45
a 15.45 18.05 22.45
18.00 22.10
16.30 22.15
18.20 20.30 22.40

15. DIR.: T. HAYNES. INT.: C. BLANCHETT I R. MARA.

M

APTA

re dues dones molt diferents en la dècada de 1950 a Nova York.
a Teresa, treballa en una botiga i somia amb una vida més plena
una seductora dona atrapada en un matrimoni adinerat, però
a que la història es desenvolupa, les seves vides comencen a
cada vegada té més por de perdre la custòdia de la seva filla en
a que el seu marit qüestiona la seva capacitat com a mare en
e mantenia amb la seva millor amiga, l’Abby.
118 min.
22.00
20.05
22.25

El bosque de los suicidios

EUA. 2016. DIR.: JASON ZADA. INT.: NATALIE DORMER I TAYLOR KINNEY.

HONGRIA . 2015. DIR.: LÁSZLÓ NEMES. INT.: GÉZA RÖHRIG I LEVENTE MOLNÁR.18

A

Drama: Auschwitz, 1944. Saul Auslander és un presoner hongarès que treballa en
un dels forns crematoris d’Auschwitz. És obligat a cremar tots els cadàvers dels habitants del seu propi poble però, fent ús de la seva moral, tracta de salvar de les flames
el cos d’un jove que creu que és el seu fill i buscar un rabí per poder-lo enterrar
decentment.
107 min.
n Cinemes Texas
16.00 18.00 20.00
c Méliès
16.00

El Grup

ESPANYA. 2015. DIR.: GUSTAVO VIZOSO.

7 A

Documental: El documental mostra com un grup d’aturats de mitjana edat es reuneix
per iniciativa dels Serveis Socials del barri de Sant Antoni de Barcelona i l’equip clínic CIPAIS. A través de diverses trobades, les persones que en formen part parlen
sobre les seves experiències i el seu malestar per la situació que els ha tocat viure,
reflex d’una societat en crisi, i milloren així la seva situació emocional.
85 min.
C Cinemes Girona
20.00

El pregón

ESPANYA. 2016. DIR.: D. DE LA ORDEN. INT.: A. BUENAFUENTE I B. ROMERO.

22.00
19.00 22.00
18.55 22.05

vidr

22.00

A

Irrational man

12 A

EUA. 2015. DIR.: WOODY ALLEN. INT.: JOAQUIN PHOENIX I EMMA STONE.

Drama: El professor de filosofia Abe Lucas ha tocat fons a nivell emocional i es veu
incapaç de trobar-li cap sentit ni alegria a la seva vida. Poc després de començar a
fer classe a la universitat d’una petita localitat, comença a relacionar-se amb dues
dones: Rita Richards, una professora que se sent molt sola i que vol que la rescatc
d’un matrimoni infeliç, i Jill Pollard, la seva millor estudiant, que esdevé la seva amiga
més íntima. Encara la Jill estima el xicot, el Roy, troba irresistible la personalitat artística i turmentada de l’Abe, així com el seu exòtic passat.
96 min.
n Cinemes Texas
22.00

Joy

7 Ac
Comèdia: El film se centra en una noia que aconsegueix fundar una dinastia de negocis i es converteix en la matriarca familiar per dret propi. La traïció, la deslleialtat, la
pèrdua de la innocència i les cicatrius de l’amor pavimenten el camí d’aquesta intensa
comèdia humana i emocional sobre convertir-se en l’autèntic cap d’una família i lide-solters
rar un negoci en un món implacable. Mentrestant, el món interior i la increïble imaginació de la Joy l’ajuden a travessar la tempesta a la qual ha de enfrontar-se.120 min.són
Cinesa Diagonal Mar 17.00 19.35 22.10
s’enamor
Cinesa Heron City 3D 16.20 20.00 22.35
n
EUA. 2015. DIR.: D. O. RUSSELL. INT.: JENNIFER LAWRENCE I ROBERT DE NIRO.

12 A

Comèdia: Van jurar que no es veurien les cares mai més però, per una quantitat
16. DIR.: D. CALPARSORO. INT.: P. VICO I L. TOSAR.
12 A
raonable de diners, estan disposats a fer una excepció. Els germans Osorio, glòries
jós. Sis homes armats assalten la seu central d’un banc a Vaoblidades de la música electrònica dels 90, han tocat fons. Quan els contracten per
e ser un robatori net i fàcil aviat es complica quan la directora
anar junts a fer el pregó al seu poble natal, Proverzo, no imaginen què els passarà. Les
un secret ocult en una de les caixes de seguretat. Els ànims
seves intencions d’arribar, guanyar-se els diners i sortir corrent es veuen truncades
ders de la banda i la sospita s’estén dins i fora del banc fins
per plans secrets, hordes de fans i tradicions ancestrals. Si surten d’allà amb vida,
ll el Govern del país.
104 min.
serà tot un èxit.
85 min.
a 15.40 17.50 20.00
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00 22.10
16.00 18.05 20.10 22.15
Aribau Multicines
16.00 18.00 20.00 22.00
20.10
Balmes Multicines
18.00 19.30 21.00 22.30
16.05 18.10 20.15 22.20
Bosque Multicines
16.15 18.10 20.05 22.00
16.30 18.20 20.30 22.40
Cinesa Diagonal
16.15 18.15 20.15 22.15
r 16.30 18.35 20.40 22.45
Cinesa Diagonal Mar 16.25 18.30 20.40 22.45
D 16.00 18.15 20.25 22.35
Cinesa Heron City 3D 16.20 18.25 20.20 22.20
a 15.45 20.15 22.30
Cinesa La Maquinista 16.30 18.30 20.30 22.30
15.50
17.50 19.50
16.10 17.45 22.00
PALAU
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dón

22.00
22.00
21.30
19.00
15.50
15.45
21.50
18.45
19.00

16 A

Thriller: Una jove americana, la Sara, va a buscar la seva germana bessona, desapareguda misteriosament. Malgrat totes les advertències de mantenir-se en la senda, la
Sara s’interna en el bosc, decidida a descobrir la veritat sobre el destí que ha corregut
la seva germana, però en fer-ho s’enfronta a les ànimes turmentades d’aquells que
han mort en aquest lloc i que assetgen a tot aquell que deambuli al bosc. 93 min.
Cinesa Diagonal Mar 22.25

El fill de Saül

c Balmes Multicines
Bosque Multicines
Cinesa Diagonal
Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
Glòries Multicines
c Verdi Park HD
c Yelmo Cines Icaria

G

Kung Fu Panda 3

EUA, XINA. 2016. DIR.: JENNIFER YUH, ALESSANDRO CARLONI.

APTA

Animació: Quan el pare del panda Po reapareix inesperadament després de molt
de temps perdut, pare i fill viatgen a un paradís secret de pandes on coneixen un
munt de nous i divertidíssims personatges pandes. Però quan el malvat Kai comença a recórrer la Xina derrotant tots els mestres kung fu, el Po ha d’aconseguirseminari d’Or
l’impossible: ser capaç d’entrenar un poblat de pandes maldestres amants de la diversió per convertir-los en l’equip definitiu de Kung Fu Pandes.
90 min.L
EU
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00
Acció:
c Balmes Multicines
16.00
ta
Bosque Multicines
15.55 18.00
R
Cinesa Diagonal
18.20
R
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.05 20.10
desconeguts:
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.05
en
Cinesa La Maquinista 15.45 18.00 20.10
afirma que és
Glòries Multicines
16.00 18.00

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 141874

TARIFA: 14000 €

E.G.M.: 657000

ÁREA: 553 CM² - 50%

SECCIÓN: VIVIR
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Un Concurs de
Castells més ràpid
i espectacular

Mor un
li esclata
de drog

TARRAGONA wLa comissió
assessora del Concurs de Cas
tells ha pactat amb les colles
canvis per guanyar ritme en
la XXVI edició (1 i 2 d’octubre)
i posar fi als temps morts entre
construccions. S’estrenaran
les anomenades rondes enca
valcades. Cada colla tindrà
quatre o cinc minuts, en funció
de la dificultat dels castells,
per col∙locar els segons, i si
fan un peu desmuntat hauran
de deixar actuar una altra
colla abans de tornar a provar
la construcció. També s’han
incrementat els premis
un 7,2%. / Esteve Giralt

EL PRAT DE
home de na
va morir el
port del Pra
tarli una d
cocaïna que
rior de l’org
informat el
dra. L’hom
lona en un
Brasil. Desp
terminal 1 e
ció de l’L9
tants despr
coneixeme
L’home va
convulsion
mateix. / Jo

Carolina Ruiz, emocionada, fa l’ofrena floral a Fleming en plena Rambla

Fleming
i Carolina

C

arolina Ruiz Serrat
tenia 78 anys quan
la vaig entrevistar.
La seva filla, també
Carolina, és la vídua del molt
recordat i tan enyorat Miquel
Pallés, que es va guanyar un
sobrenom simpàtic ben indi
catiu: Carolino. Les seves du
es combatives nétes, Carolina
i Mercè, porten ben portades
les regnes de la floristeria en
uns temps gens fàcils. Ja són
cinc les generacions de dones
de la mateixa família que s’hi
han dedicat a peu de Rambla,
i d’abans que l’Ajuntament
hagués plantat i oficialitzat
les parades fixes.
El 1988 ella m’explicava
que havia vist desfilar per la
Rambla de les Flors moltíssi
mes personalitats i autoritats
tant abans com després de la
guerra incivil. Però la trobada
que més recordava, perquè la
va fer emocionar, va ser amb
Fleming.
Era un dia de Corpus, ho
recordava amb precisió, i va
afegir: “Uns clients m’estaven
comprant clavells per llan
çarlos al pas de la processó
pel carrer Ferran, i els vaig

demanar qui era un senyor
que s’acostava en aquell mo
ment, acompanyat per tanta
gent. Em van dir que era el
doctor Fleming. Jo no sabia
qui era, però en vaig tenir
prou de saber que era el des
cobridor de la penicil∙lina.
Sense dubtarho, m’hi vaig
acostar i li vaig donar un ram

La Rambla va ser
l’escenari que més
va impressionar el
savi durant l’estada
a Barcelona el 1948
de flors preciós, el més gros
que tenia a mà. El doctor Bar
raquer, que anava al seu cos
tat, em va traduir les gràcies
més expressives que em va
donar aquell gran savi”.
Havia estat convidat el
1948 per l’hospital de la Mare
de Déu del Mar per a Infec
ciosos per pronunciar confe
rències; en va impartir cinc.
Les dues setmanes que va es
tar aquí van donar per fer

moltes coses més: recepcions,
sopars de gala, concert al Pa
lau de la Música (very ugly),
toros, futbol, folklore al Poble
Espanyol, processó de Cor
pus, Montserrat, etcètera.
El que més el va impres
sionar van ser les mostres re
petides de l’afecte popular
que rebia anant pels carrers. I
així ho detalla als seus dieta
ris minuciosos, acabats de
consultar per Daniel Venteo a
la British Library de Londres
per escriure uns dels capítols
de la seva impecable investi
gació: Barcelona i l’Hospital
del Mar.
Fleming confessa per escrit
que tota una sèrie de coses ja
li havien passat en altres ciu
tats que havia visitat, però
que era la primera vegada que
havia rebut tanta “demostra
ció espontània d’afecte per
part de totes les classes soci
als”. I afegeix: “Crec que es va
manifestar per primera vega
da a la Rambla de les Flors, al
vostre bonic mercat de flors”.
S’explica, doncs, el comentari
que li va fer per escrit a l’alcal
de, en el curs del sopar oficial
del Ritz: “Barcelona és real
ment una ciutat de flors, i les
flors boniques donen alegria a
la terra”.
Així doncs, no és estrany
que sentenciés: la Rambla és
el passeig més bonic del món.
Coincidia, així, en el temps i
en la valoració amb el gran es
criptor Somerset Maugham.c

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

dats derivades del gran èxit
assolit per aquell certamen,
van quedar espais, edificis i
millores sensibles, però
considero que el més im
portant va ser l’autoestima i
la seguretat que es va impo
sar a tot arreu. Fins que va
arribar Cruyff, els barcelo
nistes comentaven davant
la imminència d’un partit
difícil i crucial: “Què us
sembla, perdrem diumen
ge?”. Ell va aconseguir
esborrar per fi aquesta
empremta de pessimisme

L’incendi d’un camió de pintures
provoca una gran columna de fu
BARCELONA wUn camió carre
gat de pintura es va incendiar
ahir quan circulava a la conflu
ència dels carrers Borrell i Se
púlveda pocs minuts després de
les dotze del migdia. Dues dota
cions dels bombers van apagar
ràpidament el foc, que va pro
vocar al barri de Sant Antoni
una densa i gran columna de
fum negre visible des de dife
rents punts de la capital catala
na. El conductor del vehicle
incendiat, de 35 anys, va resul
tar ferit de poca consideració
amb cremades a les mans i va

ser derivat a
per una amb
d’Emergènci
(SEM). A mé
gat de pintur
un contenido
dos vehicles
estacionats a
als carrers de
veure alterat
hora. Segons
els motius de
neixen. / Red
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PÉREZ DE ROZAS / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

Desarticulat al Baix Llobregat un
que distribuïa haixix a escala inte

Q UA D E R N BA RCE LO N Í
GRÀCIES!
Hi ha beneficis intangibles
difícils de quantificar però
que, tot i així, la història
acaba col∙locant al seu lloc i
reconeixent la seva vàlua
suprema. Quan es muntava
l’Exposició Universal del
1888, la majoria dels barce
lonins comentaven: “Això
serà un fracàs i serem la
riota del món”. I és que,
després de segles de deca
dència, la por i el pessimis
me havien arrelat fins al
fons de l’ànima. De les bon

Els bombers apaguen el foc del camió incendiat

masoquista i inocular per
sempre més, gràcies a la
seva grandesa com a juga
dor i la seva inventiva crea
dora com a entrenador, una
indestructible moral de
victòria. Estimo que aques
ta transformació va ser tan
radical i contagiosa que ha
estat augmentada i millora
da tot i haverse retirat. La
seva transcendència encara
serà més valorada a partir
d’ara, una característica
lamentable de la nostra
manera de ser.

L’HOSPITALET wEls Mossos
d’Esquadra han detingut sis
persones –cinc ja són a la pre
só– per tràfic de drogues. Es
tracta d’un grup organitzat
instal∙lat al Baix Llobregat i
liderat per tres germans de
nacionalitat marroquina que
s’encarregaven de recollir hai
xix al Marroc per distribuirlo
després per Espanya, França i
Alemanya. Feien servir un local
a Santa Coloma de Cervelló com
a magatzem, i també un bar a
l’Hospitalet de Llobregat, re
gentat per un d’ells, per facilitar
els contactes. La investigació
va començar arran d’un control
de trànsit a Sant Joan Despí,

on la policia
300 quilos d’
s’han requisa
d’aquesta sub
valor proper
d’euros, 70.0
i una arma d
banda, els M
una batuda a
Cosme del P
contra una x
en robatoris
acordonar to
utilitzar un h
que els delin
sin. L’operac
sota secret d
oberta i ja ac
detinguts. / J

8TV
8 al Dia-Informatiu 29-2-2016
Connexió en directe amb el Palau de la Música per parlar del concert del Cor de
Cambra del Palau de la Música Catalana i Les Musiciens du Louvre, que sota la
direcció de Marc Minkowski van oferir un programa dedicat a Mozart, amb el
Requiem inclòs, el dia 29 de març, dins el cicle Palau 100. El concert forma part de la
gira europea de les dues formacions. La peça conté imatges del l’assaig de la tarda i
declaracions de Josep Vila i Casañas. Minut 31:04 a 32:30
Enllaç:
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/informatiu-29-de-marc-del-2016/

