Recull de
Premsa

tro trabajo en común hay solo una obra ción?
en un museo: el Vostell-Malpartida.
—La interferencia en
PAÍS: España
—El Jurado también ha valoradoPÁGINAS:
que los54medios es imporusted ha transformado el lenguaje ar- tantísima en mi obra.
TARIFA: 815 €
tístico. Ha sido pionera en nuestro He reflexionado muÁREA: 200 CM² - 22%

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 3818
E.G.M.: 8000

artistas muy buenas. Sin
embargo, en las Facultades de Bellas Artes y en
este gremio la mayoría
son mujeres.
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Canto

Bartoli en estado
de gracia
CECILIA BARTOLI

Obras de Vivaldi, Raupach, Araia,
Galuppi, Hasse y Porpora. C.
Bartoli, mezzosoprano. I
Barochisti. Dirección: D. fasolis.
Ciclo Palau 100 – Grandes Voces.
Lugar: Palau de la Música Catalana,
Barcelona. Fecha: 03-11-15.
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

En cuanto se anunció que Cecilia Bartoli comparecería constipada cundió
el pánico, pero bastó que ella abriera la boca en su primera aparición
para espantar los malos pensamientos. La mezzo romana regresó en estado de gracia ante sus incondicionales del Palau que agotaron hace se-
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manas las entradas para este
concierto en el que la intérprete miraba a Vivaldi y a sus tesoros descubiertos en los archivos de San Petersburgo. Arrancó la velada con una delicia vivaldiana, la obertura de la ópera
«Farnace», una introducción perfecta para el aria de entrada llena de coloratura en la que Bartoli sacó pecho.
De «Ottone in Villa» al «Orlando furioso», una belleza contemplativa
junto a la prodigiosa flauta de JeanMarc Goujon.
Después de la impresionante «Agitata da due venti» llegó «Gelido in
ogni vena», de «Farnace», que recordó a ese popular «Invierno» de las célebres «Cuatro estaciones» del genio
veneciano. El clima conseguido se
rompió con una «arietta» de dudoso
gusto que la Bartoli acompañó con
la pandereta, pero que encantó al público. Y llegó una de las propuestas
más interesantes de la noche, una selección de obras del alemán afinca-

do en San Petersburgo Hermann Raupach, primero en ruso y después en
italiano, coronado todo ello por ese
auténtico terremoto que es «O placido il mare», de «Siroe». Impresionante es poco. La hermosa «Pastor che
a notte ombrosa», de Domenico Araia,
llegó adornada de ruidos de naturaleza –prescindibles y que no aparecen en el disco– y después de dos escenas de Sesto de «La clemenza di
Tito» de Hasse, la última aria del programa fue «Nobil onda», de la ópera
«Adelaide» de Porpora,, un dechado
de ornamento que Bartoli convirtió
en oro puro causando el delirio del
público y preparando el terreno para
las propinas: un aria de Steffani y, ya
vestida de zarina, otra en ruso de Rupauch. I Barochisti, bajo la dirección
de Diego Fasolis, arroparon a la cantante con mucho más que mimo, impresionando por la acción de conjunto y por el virtuosismo de sus miembros
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A la tsarina
Bartoli no l’atura
ni un refredat
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Cecilia Bartoli PALAU DE LA MÚSICA 3 DE NOVEMBRE

l cicló Bartoli no l’atura ni un molest
refredat. El públic del Palau de la
Música es va tornar a rendir davant
una fórmula, no per coneguda,
menys diabòlicament efectiva. La
mezzosoprano italiana combina en quantitats
industrials una curiositat insaciable per descobrir els racons més arcans del repertori, una expressivitat abrusadora en tot el ventall emocional imaginable (del plany a l’exultació, de la
fúria a la picardia) i una tècnica abracadabrant
que li permet resoldre de forma fulgurant els
passatges de virtuosisme més embogit així com
desplegar un fil de veu durant el que sembla
una eternitat, tot plegat coronat per un hàbil
sentit de l’espectacle. Tots aquests ingredients
van estar presents en un programa que, aquest
cop, no era tant la presentació d’un dels concept
albums dels quals Bartoli té el secret de l’èxit artístic i comercial, com un repàs a diversos dels
seus interessos.
Excepte error, Bartoli no ha cantat cap òpera sencera de Vivaldi, però el seu exemple ha
estat decisiu en l’atenció que el corpus líric del
prete rosso ha rebut als últims anys. Ja fos en
deliciós diàleg amb la flauta de Jean-Marc
Goujon a Orlando furioso o en un corprenedor
Farnace, la mezzosoprano va estar tan magistral com en la recreació de l’art dels castrats en
peces de Hasse o Porpora, o en el duel amb la
trompeta de Thibaud Robinne en l’ària de
Steffani que va servir de primera propina.

A

Bárbara Santa-Cruz i Miki Esparbé són dos dels actors que re
a Barcelona, nit d’hivern, seqüela de Barcelona, nit d’estiu. EL TE

Les tres lleis de Dani de
Orden per no enamorar

El Most Festival estrena ‘Barcelona
d’hivern’, seqüela de ‘Barcelona, nit d’
XAVI SERRA
BARCELONA

Enamoradís de mena, Dani de la Orden ha dissenyat amb els seus guionistes una sèrie de lleis per no caure enamorat la primera nit que te’n
vas al llit amb algú. “La primera llei:
mai no et quedis a dormir –explica
el cineasta–. Marxa, fuig, no miris
enrere. En cas que t’adormis, la segona llei és no quedar-se a esmorzar; vés al bar de la cantonada i llegeix el diari. I si no pots evitar que-

dar-t’hi, la tercera és no ca
companys de pis o al
Aquesta tríada de lleis és
tiv d’una de les sis històri
celona, nit d’hivern, seqüe
sorpresa del cinema català
Barcelona, nit d’estiu, qu
nit s’estrenarà en la inaug
Most Festival de Vilafran
nedès. Sempre que De la O
bi la pel·lícula, esclar, perq
dies encara estava embo
muntatge. “El problema
sé dir que no i, enmig de B
nit d’hivern, he rodat una a

L’entusiasme del conjunt suís I Barocchisti

L’epicentre de la sessió, durant la qual el conjunt suís I Barocchisti de Diego Fasolis va exhibir el mateix entusiasme que la seva estrella canora, era el darrer recital editat per Bartoli, St. Petersburg, centrat en exemples poc
coneguts de la penetració de l’òpera a la Rússia del segle XVIII. Destacaven les àries en rus
de l’alemany Hermann Raupach, com la que va
tancar la vetllada, amb Bartoli, amb abric i barret de pell, passejant-se per l’escenari com el
que és: una tsarina del cant.e

La mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli
triomfant al Palau de la Música. ANTONI BOFILL

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

MÚSICA

Sopa de Cabra obriran
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

La segona edició del Suite Festival
començarà el 17 de gener amb l’estrena en directe del nou disc de Sopa de Cabra, Cercles. A més de l’inici de la gira del grup gironí, la programació inclou, fins al 23 de maig,
concerts de Paul Anka, Johnny Hallyday, Emir Kusturica & The No
Smoking Orchestra, Julieta Venegas, Manuel Carrasco, Chris Cornell
(exvocalista de Soundgarden), Michel Camilo i alguns noms més encara per confirmar.
“El nostre objectiu és fer un mínim de dotze concerts, tres més que
l’any passat”, diu Juli Guiu, president de Clipper’s, la promotora que
organitza el Suite Festival i també el
Festival de Cap Roig. El pressupost
d’aquesta edició és d’1,5 milions
d’euros (300.000 més que a l’anterior), i un dels propòsits és superar
el 81% d’ocupació del 2015, amb entrades que van dels 15 als 190 euros
(el concert més car és el de Ha-

El grup gironí Sopa de Ca
del disc Cercles, que es pu

llyday). El cartell segueix
tística del 2014; segons G
meres espases de diferen
que puguin omplir el Lic
inclou el rock de Chris C
xou a l’estil Las Vegas de
ka. Per al Liceu, que lloga
Suite és “una eina importa
ceu social”, tal com explic

saberse que está de nuevo embarazada”, paseando por
PAÍS: EspañaOporto. EFE MADRID
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hacer un Mortadelo s
elecciones, “porque e
de lógica”. EFE BARCELO

BOCA
COORDINAN

G. R / M. E. V.
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“A mí me gusta la
hermandad, la hospitalidad.
La unión hace la fuerza,
no la independencia”

El bailaor y coreógrafo Farruquito, ayer en la tercera planta del hotel Costa Azul del Passeig Marítim. GUILLEM BOSCH

Farruquito
Bailaor. Desde ayer y durante tres días imparte unas clases magistrales en la Academia de baile La Carmeta, en
Palma. Una actividad enmarcada en el VIII Festival Flamenco de Mallorca, que será presentado este viernes, en el
Xesc Forteza, a las 21 horas, con el artista sobre el escenario. En 2016 volverá con sus hermanos para actuar

“Estoy en un momento álgido de
mi carrera, de nuevo ilusionado”
Gabi Rodas
PALMA

—¿Qué le reporta mayores placeres: aprender o enseñar?
—Es lo mismo. Yo aprendo mucho
enseñando. Vengo de una familia
donde aprendí de una manera mucho más directa, en mi casa, mientras mi padre regaba las plantas del
patio y cantaba, y mi madre hacía
un potaje. Aunque también fui a la
academia de mi abuelo Farruco.
—¿Qué le pide Farruquito a un
bailaor?
—Mi abuelo Farruco me decía: tú
haz lo que yo te diga y no lo que yo
haga. Por mucho que uno intente
copiar nunca se expresará como es
realmente. Eso siempre lo comparto con mi gente. Les puedo mostrar
unos pasos, unas palabras, pero
ellos con esas palabras, técnica y rit-

mos tienen que contar lo que sienten. Les pido dedicación, afición al
baile, al flamenco.
—Aterriza en Mallorca tras triunfar en el Palau de la Música. ¿El
éxito le vuelve a sonreir?
—Estoy en un momento álgido de
mi carrera, de nuevo ilusionado, y
esa ilusión el público la está agradeciendo. Es importante sentirse
realizado con lo que uno hace pero
también sentir que emocionas.
—El año que viene participará en
el Festival Flamenco de Mallorca.
¿Ya ha decidido con qué?
—Con un espectáculo en el que estamos mis dos hermanos, Farruco
y El Carpeta, y yo, por primera vez
juntos. Se llama  flamencosy lo estrenamos en Málaga el pasado mes
de septiembre. Reivindicamos la
formación flamenca aunque no se
aprenda en un conservatorio.
—¿Qué ventajas e inconvenientes
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tiene el bailar en familia?
—Es fácil porque nos conocemos y
con una mirada cambiamos una
coreografía y es difícil porque a veces a tu familia tienes que pedirle o
exigirle puntualidad, formalidad,
entrega...
—¿Por qué Farruquito siempre se
asocia con la tensión y la improvisación?
—La tensión sirve para estar muy
atento, alerta y concentrado y darle al público lo mejor de ti, cada día.
En la vida hay que encontrar un
equilibrio, un orden, pero siempre
hay que encontrar un momento en
que decir: pues ahora me apetece
hacer esto, y por qué no. El baile es
como la vida, necesita tensión e improvisación.
—Cuenta la leyenda que su participación en Flamenco (), la
película de Saura, respondió a un
ejercicio improvisado.

—Todo. Y más con mi abuelo, menudo era. Decía: yo voy a bailar una
vez, si lo grabáis bien y si no, pues os
lo habéis perdido. A lo que le contestaban: maestro, es que esto hay
que hacerlo otra vez, para dirigir las
cámaras. Y él: ¿usted cree que yo sé
cómo me voy a mover? El equipo:
¿No tiene preparado el baile? Mi
abuelo: yo llevo toda la vida preparándome pero no sé lo que voy a hacer en este momento. El flamenco de
origen, el único que conozco, es así.
— años después Farruquito ha
vuelto al cine, debutando como
actor con Buscando el compás.
—Aunque el papel es muy pequeño, ha sido muy grande para mí. Es
la historia de una muchacha que
pierde a su marido y cae en una
honda depresión. Gracias al flamenco ella encontrará el compás
de la vida. En la película hago de Farruquito, y a través del baile trato de

ayudarla. Estoy loco por verla.
—¿Qué pone a su alma en movimiento?
—La emoción; la inquietud por
descubrir cosas; la necesidad de conocer espacios, lugares, gente; el
amor a mis niños, a mi mujer y a mi
familia; la música, sobre todo. Mi
alma siempre está en movimiento.
—¿Qué ganarían los niños si el flamenco entrara en las aulas?
—Tengo un proyecto en esta línea
que quiero desarrollar en Sevilla,
donde vivo. Creo que es necesario
que los niños conozcan a Paco de
Lucía y Camarón, como conocen a
Mozart y Beethoven.
—¿Qué huella le dejó Paco de Lucía?
—Viví muchos buenos momentos
con él, uno de ellos en Mallorca, en
el Casino, con mi familia. Bailé con
él en Montreal, grabación que conservo. Era un maestro, también
como persona, y único en el mundo. Siendo el más revolucionario y
el que más evolucionó la guitarra
flamenca, siempre fue un guitarrista flamenco.
—Otro maestro, Jorge Pardo, acaba de recibir el Premio Nacional
de las Músicas Actuales. ¿Cuándo
trabajarán juntos?
—Estoy loco por trabajar con él. El
otro día, en Pamplona, me dijo:
cuando tú quieras. Un regalo.
—¿Qué ha cambiado en el flamenco desde su reconocimiento como
Patrimonio de la Humanidad?
—Nada. Todo sigue igual. Las cosas
auténticas están al margen de este
tipo de reconocimientos. El flamenco es un tesoro que tiene este
país y no cuidamos. La gente debería tomar conciencia de esto.
—¿Le gustan las telenovelas?
—No, siempre hablan de lo mismo.
—El otro día escuché a un sevillano que decía que el proceso independentista catalán es como una
telenovela: un aburrimiento.
—Tengo la misma sensación. Eso es
aburrido, largo y absurdo. Todos
nos necesitamos. La independencia no entra en mi educación. A mí
me gusta la hermandad, la hospitalidad, el compañerismo. Ayudar y
pedir ayuda. La unión hace la fuerza, no la independencia.
—¿Con qué sueña?
—Artísticamente, con una película
sobre la vida de mi abuelo, que para
mí fue un genio, y mi familia. Llevo
tiempo escribiendo de eso.
—¿Las peores pesadillas ya pasaron?
—Sí, gracias a Dios.
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I~PERAPALAU
DELA MOSICA

CECILIA BARTOLI
ENLOQUECE AL
PALAU DE LA MUSICA
¯

JAVIER
BL~NQUEZ
BARCELONA
zarse a cantar unacoloraturaendiaTieneGlennCloseenla peliculaLas blada, contodoslos trucos queella
amistadzspeligrosasunade esas fra- ha convertidoen resortes de suspises lapidarias,rotundisimas,
quecon ros, vitoresy gestosde incredulidad.
E1resfriadode Bartolivienea sigel tiempose hanvueltoc61ebres
y recurrentes:<<nose aplaudea un ter- nificar que noestabaen la plenitud
norpor aclamrse
la garganta~>,
decia. de sus condiciones, que accedi6 a
Loque pasa es que entoncesllega cantarpor respetoal ptiblico-asise
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
ga- hizo saberantes de empezarsu recil~ictica, y se inventaungiro inespe- tal del mattesen el Palaude la Mfisirado de esta mezclade talento y ca, primeraparada espaflola de su
fluidos. Yes que hasta cuandose gira basadaen su tillknodisco,St Pesuenala nariz recibe aplausos.
tersburg-,peropidiendoindulgencia
Locierto es quehay quetener un por si algunacosano salia del todo
glamourespecial, un carismasupe- bien.Escierto quele faltaba unpunrior, parasacarseunpafluelodel ca- to de frescura, y algo de volumen,
y
nalillo, procederal desatascode las queen otras condiciones habria
fosas nasales-comominimo
tres ve- puestoa la gentede mdillas,peroinces, primem
condisimuloy luegosin cluso una Bartoli resfriada es muy
Bartoli,
emocionada.
A.BOFILL
pudor,con fuerza- y entonceslan- fuerte parael cuerpo.
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E1repertorio del Palautenia dos para la corte rusa del siglo XVIII.
partes separadas, pero complemen- Acab6en la propinafinal vestida de
tarias. E1primerbloqueestabacen- zarinao de heroinade Tolst6i,en un
tradoen Vivaldi,dirigidoconpulcri- estilo ilustradoy nupcial,de blanco
tud por el maestroDiegoFassolis y armifioy gorrode piel, cantando
con
la formaci6nque comanda,I Ba- la autoestimapor las nubesel morocchisti: un armnque
bajocontrol y mentomils veloz y pirot6cnico del
sin forzar, comotiene que hacerse disco, Ravzerdipyos gortani, Laya,
-si a unacantanteya le cuestacalen- aria en ruso atropelladoquecomputar la voz,milsafin si la tiene mer- so el compositorRaupachpara la
madapor el resfriado-, para alcan- 6peraA/tsesta.Ahifue cuandollegazar un primer momento
efectivo en ronlas flores, las reverendas,
la renAgitatadadueventi (aria de la 6pe- dici6ndefinitivaa unavoztensadaal
ra Griselda) y otro absolutamente mfiximo
y una presenciac/flida. Con
desarmanteen los diez minutoste- CeciliaBartoliel pdblicorio chistes,
rrorificos de Gelidoin ognivena,la conect6con su simpatiay vibr6 con
cimade la mfisicavocalde Vivaldi. suspiruetasen lo m~isalto de su exEste momento
culminantede Far- tensi6n aguda.
nace, un clilsico redescubierto,es
Parallegar a ese punto,el recital
materialperfectopara queBartolise habia pasadopor momentos
de todo
luzcaen su vertiente menosaprecia- tipo. Estagimde Bartolinoes en abda, peromilspulida:la de los movi- soluto convencional
ni complaciente
mientoslentos, necesitadosde una -la selecci6nde piezasesti fuera de
intensidadmeticulosay un ~nfasis cualquierrepertorio habitual en el
en la dramatizaci6n.Hubouna cuar- circuito operistico-, y en muypocos
ta ocasi6nen queCecilia se sac6el momentos
puedejugar la carta de la
pafiuelo,y fue al acabarla.Tuvoque familiaridad. Asi que cada mimero
secarseunafurtiva ligrima.
es un descubrimiento-inclusohaE1segundobloquelo centr6en St biendoescuchado
el disco-, unsalto
Petersburgy su desenterradaselec- al vacio,y cadaejecuci6n
brillanteun
ci6n de piezas de autoresitalianos triunfo.Enfin, quenadiele tose.

nal de Venècia de l’estiu passat.
Quan Fassbinder obre amb
aquesta pel·lícula la seva trilogia
femenina sobre el país renascut
després de la derrota a la Segona
Guerra Mundial —seguida de Lola i L’ansietat de Veronika Voss—,
Alemanya ha passat per la seva
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pels seus pecats del passat, com a
mínim
PAÍS:d’omissió
España i silenci. Fassbinder esquinça la cortina de fum
PÁGINAS:
amb
el retrat7 amoral de Maria
Braun,
meitat prostituta, però
TARIFA: 2122 €
també encara meitat heroïna.
ÁREA:
226
CM² - 20% —recolLa visió
d’Ostermeier
zada en una distància més gran

gant com Tippi Hedren vestida
per aFRECUENCIA:
l’èxit per Hitchcock
Semanali Head—, immune a les conseqüènO.J.D.: 202165
cies tràgiques
dels seus actes. No
serà E.G.M.:
fins al 1504000
final quan es descobreixi la gran mentida del seu
SECCIÓN:
ESPECIAL
sacrifici
per amor.
Però el director no li concedeix l’aura de

que ho tapa tot, també els pecats
de pensament i obra.

pel que fa a compositors.
L’Auditori. 21 h (15 euros).

Ana Torroja. Mai ha tornat a ser
el mateix des de la dissolució de
Mecano, però Ana Torroja té
veu, escenari i ganes de
presentar Conexión. Palau de la
Música. 21 h (26 euros).

Iron & Wine. Un clàssic de butxaca del folk rock independent, on
combina subtilesa i passió.
Sempre, malgrat tot, delicat Sam
Bean. Barts. 21 h (20 euros).

EL MATRIMONI DE MARIA BRAUN
Thomas Ostermeier
Temporada Alta. Girona
7 de novembre

Concerts
Dijous 5
The Cinematic Orchestra. Música per a pel·lícules que no
necessita obligatòriament
imatges. És la proposta
d’aquesta singular banda anglesa.
Apolo. 20,30 h (30 euros).
Estrella Morente. Interpreta El
Amor Brujo amb orquestra en
aquest concert solidari per a la
Fundació Vicente Ferrer. Palau
de la Música. 20,30 h (18 a 68
euros).
Élena. La banda barcelonina presenta el seu cinquè disc,
Concepte Vitrina, el més coral

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Mario Biondi. Debut a Barcelona d’aquest cantant italià de jazz
soul amb una dilatada carrera.
Presenta Beyond, darrer resultat
d’aquesta. Barts. 21 h (22 a 36
euros).
Divendres 6
Raúl Rodriguez i Coetus. El guitarrista i el grup de percussió
expliquen musicalment la història
de la música fronterera que es
va desenvolupar entre Sevilla,
Cadis i els ports americans.
Apolo. 21 h (14 euros).

Rapsuskley. Doble cita hip-hopera. Un de consagrat, Rapsuskley,
i l’altre en vies de ser-ho, Suko.
La Capsa. 22,30 h (10 euros).

Marlango. La sala Cotton Club
del Casino de Barcelona ofereix
l’actuació del grup de Leonor
Watling en un context ideal.
Cotton Club. 21,30 h (65 euros).

Dissabte 7
Buika. Vivir sin Miedo és el seu
darrer treball, amb
col·laboracions amb Jason Mraz
i Meshell Ndegeocello. Palau de
la Música. 21 h (20 euros).

Diumenge 8
Fatoumata Diabara & Roberto
Fonseca. Una aproximació de
dos mons, el de Cuba i el de
Mali, servida per aquests dos
artistes. Barts 21 h (18 euros).

Noves sonoritats
El procés creatiu ha sigut més experimental i pausat que en anteriors treballs. «Volíem buscar noves sonoritats. El procés s’ha basat molt en els assajos i ens hem
permès provar i experimentar sons
5 Noviembre,
2015 curs a les
nous.
Aquí hem donat
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Vegeu l’acústic de
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€
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vez’ amb
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mòbil o a e-periodico.cat
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El dia 30 passat van iniciar la gira
a Múrcia i encara que a Barcelona no
FRECUENCIA: Diario
són tan populars com a la zona de Lle89305 aspiren a omvantO.J.D.:
d’on procedeixen,
plir la sala Bikini amb el seu potent
E.G.M.: 501000
i energètic directe. «No ens podem
queixar.
Fa 18 anys
que estem en el
SECCIÓN:
CULTURA
món de la música i vivim d’això, una
cosa que ni ens imaginàvem que po-

so Albacete, per a la qual van crear
dues cançons: Nueva sensación i Horizonte naranja. «Allò va ser un repte.
Ens va treure de la nostra rutina»,
recorden. «Nueva sensación ens va
quedar una mica estranya però amb
l’altra, en canvi, ens vam identificar
més. De fet la portem en els nostres
directes». H

La temperamental Bartoli pot amb tot
CRÒNICA La carismàtica diva conquista el Palau malgrat actuar baixa de facultats
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Esforçada, generosa, virtuosa, seductora i amb una natural capacitat per
imposar-se a les circumstàncies adverses. Quan Joan Oller, director general del Palau de la Música, va comunicar que Cecilia Bartoli compliria el
seu compromís amb el públic a pesar dels seus problemes de salut, un
murmuri va recórrer la sala. ¿Podria
fer front la diva romana a l’exigent
programa barroc amb què s’anava
a enfrontar amb les facultats minva-
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des? Aviat es va veure que sí, tot i que
el molest refredat que arrossegava li
fes treure més d’una vegada el mocador i utilitzar-lo d’esquena al públic.
L’enorme teatralitat de l’artista i la
seva saviesa en l’administració dels
recursos li van fer superar les dificultats que suposava una menor brillantor en la projecció del color del seu
expressiu instrument vocal.
El recital es va edificar sobre àries de Vivaldi i d’autors que van treballar per a les tsarines del segle XVIII.
Els músics d’I Barocchisti, dirigits per

Diego Fasolis, van posar la seva exquisida sonoritat al servei de la carismàtica mezzo tot adaptant-se a la seva
afectada tessitura, a més de brillar en
les recreacions orquestrals.
El viatge de la Venècia del Prete
Rosso a la cort imperial russa va transcórrer per un tobogan d’emocions.
Preciosos laments i peces amb endimoniades agilitats van comparèixer a la cita sense que Bartoli renunciés a cap de les seves més reconegudes arts dramàtiques i exhibint el seu
gran domini de la pirotècnia vocal.

Moments com els d’Agitata da due
venti de Vivaldi, l’explosiva ària de
bravura Nobil onda de Porpora o la
marxosa A facile vittoria, en un divertit duet amb l’instrumentista Alessandro Denaiban, van provocar el deliri. La desesperada Idu na smert, en
rus, de Raupach, o la dolguda Se mai
senti spirarti sul volto de Hasse van resultar molt commovedores. El que va
començar amb inquietud va acabar
en clam i ofrena de flors dels seus entregats fans. I és que la temperamental Bartoli pot amb tot. H
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Commovedora Bartoli
Cecilia Bartoli i el
Conjunt I Barocchisti
Director: Diego Fasolis
Cicle Palau 100. Palau de la
Música. 3 de novembre

U

na sola ària del recital de Cecilia Bartoli
justificava de sobres
haver-la anat a sentir.
L’ària de Farnace de l’òpera de Vivaldi del mateix
nom, va commoure i al
mateix temps va convèncer que no es pot cantar
millor. La tristesa del personatge masculí, sovint interpretat per una contralt,
davant del cadàver del seu
fill, s’expressa en les paraules inicials de l’ària
“Gèlida, en totes les venes
m’hi sento escolar la
sang...”. En contrast, l’emoció ens encenia el cor. La
música de Vivaldi, tan descriptiva, ja abans del cant
ens situava en un dur estat de desolació. La Bartoli
va cantar exquisidament
també altres àries del mateix compositor, entre elles
Sol da te, mio dolce amore
de l’Orlando Furioso i d’altres de Fancesco Araia i de
Hermann Raupach, retrobades als arxius de Sant
Petersburg. Eren de l’època en què tants compositors van residir a Rússia
acollits per una cort culta.
Va finalitzar la primera
part amb dues àries de
l’esmentat Raupach, una
en rus, molt dolguda, “Vaig
cap a la mort”, i una de
lleugera, brillant i optimista, O placido il mare, en
què defensa la inconstància com a virtut. Va cloure
el recital amb la Nobil on-

Cecilia Bartoli, tot i la indisposició que sofria, va tornar a enlluernar dimarts el públic del Palau ■ ANTONI BOFILL

da de l’Adelaide del gran
Nicola Porpora, mestre de
Haydn. Abans ens va delectar amb dues àries de
Johann Adolf Hasse, nascut prop de Hamburg però
que va cultivar l’òpera italiana a partir de la seva estada a Nàpols, per estudiar precisament amb Porpora i també amb Alessandro Scarlatti, i que,
amb Domènec Terradellas, que signava les seves
òperes com a Domenico
Terradeglias, va iniciar el
pas operístic del barroc al
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classicisme. Amb el fervor
demostrat pel públic de
Barcelona a cada visita de
Bartoli, italianista militant
dedicada a recuperar òperes oblidades, que assumeix i interpreta magistralment, ens mereixeríem
que algun any ens oferís
alguna bella ària d’Artaserse o de Sesostri del
barceloní.
El director del Palau,
Joan Oller, ens va avisar de
la indisposició que sofria la
cantant i va agrair-li que,
malgrat tot, hagués volgut

cantar. Efectivament una
veu una mica nasal i una
ornamentació de les àries
molt ben feta però molt
cenyida, sense la lluminositat habitual, ho van corroborar. Tot i això, els dots
comunicatius van restar
intactes i el caràcter de
cada peça va quedar reflectit per la gran intèrpret,
que va jugar, a vegades divertidament i amb gran
sentit teatral, amb els solos de flauta, oboè i trompeta que dialogaven amb
ella. A la fi del recital, amb

la veu escalfada, es va prodigar plenament i va oferir
un bis esplèndid amb La
facile vittoria d’Agostino
Steffani. El conjunt I Barocchisti, que va interpretar obres instrumentals de
Vivaldi, Galuppi, Hasse i
Araia, amb un director
amatent, va acompanyar
esplèndidament la cantant
i entre les peces a orquestra sola, ens van sorprendre amb una marxa d’Altsesta de Raupach que la
Bartoli va sortir a celebrar
amb vel de núvia.

amb bona part del públic
gelosia i amors preferents
coneix, mai no havia fet de dra
PAÍS:
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que el seu Diario
que es cuinen a l’interior de
maturg. Ja havia creat 28
i mig,
PÁGINAS: 44 autor i director, Jordi
O.J.D.: Ca
141874 cada família, convertint un
recorda, però tot estava centrat
en un tema i era molt TARIFA:
visual.4480 € sanovas, havia aconseguit
E.G.M.: 683000 dinar de festa major en una
una obra rodonaSECCIÓN:
i de granCULTURA
emocionant batalla campal.
Aquí hi ha un viatge senseÁREA:
un ar
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gument definit i volen que sigui
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Estrella Morente actua al Palau de la
Música amb un ‘Amor brujo’ solidari
ITZIAR ORTEGA ERRASTI
Barcelona

Música i solidaritat, ingre
dients que barrejats creen la
sinergia perfecta per tocar la
consciència de la societat. La
d’avui combina un espectacle
eclèctic, amb la veu d’Estrella
Morente com a fil conductor i
amb l’objectiu de finançar el
Programa de Nutrició per a
persones amb sida que la Fun
dació Vicenç Ferrer duu a ter
me a Anantapur (l’Índia).
Sota l’incomparable moder
nisme del Palau de la Música,
a les 20.30 hores es dóna cita
la veu d’una de les millors
cantaores de flamenc amb el
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destacat violinista Gonçal Co
mellas com a director de l’Or
questra Amics Unesco Bar
celona i Antoni Besses, pianis
ta d’ampli repertori. I ho fan
celebrant el centenari de la
composició d’El amor brujo, de
Manuel de Falla, com a eix
d’un espectacle que serveix de
punt de trobada entre la músi
ca catalana i andalusa amb la
representació de la Rapsodia
sinfónica de Joaquín Turina,
les Canciones populares de Fa
lla i Federico García Lorca, i
Anna Frank, un símbol de Jor
di Cervelló.
Organitzat per la Fundació
Música Solidària, acabada de
crear, aquest tour que també

farà parada a Sant Sebastià,
Saragossa i Bilbao els propers
tres dies, respectivament, té
l’objectiu de recaptar fons per
millorar la qualitat de vida de
les persones amb sida mitjan
çant l’accés a una dieta equili
brada i d’alt valor nutricional.
Amb una entrada que va
dels 18 i els 68 euros, el públic
té l’oportunitat de formar part
d’aquesta lluita impulsada per
un Vicenç Ferrer que tenia la
profunda convicció que s’ha
d’actuar com si fóssim a Occi
dent, i no a Orient. Una emo
cionada Estrella Morente re
coneix: “No vaig conèixer Vi
cenç Ferrer, però m’agradaria
assemblarm’hi”. c

S U M A R I
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A SEGONA

ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Michelle Obama

PRIMERA DAMA DELS ESTATS UNITS

nys de llit

dona del president dels
v LaEstats
Units, de visita ofi

dent de la Generalitat”. Hi havia idees peregrines
damunt la taula per la CUP (des de torns rotatoris
ant de la institució fins a oferir a Mas un càrrec
reació, com a conseller plenipotenciari).
dissabte, la CUP prendrà la decisió final en una
a. Difícilment investirà Artur Mas al Parlament
a vinent. Així que s’obrirà un parèntesi de dos
r sondejar un acord. Mentrestant, s’arribarà al
e permetrà saber qui manarà al país i amb quines
El sobiranisme català, pendent de l’Espanya
Després ja es veurà com PP o PSOE aconseguei
ar a la Moncloa. Groucho Marx va escriure en les
mòries que el que fa estranys companys de llit no
ica, sinó el matrimoni.
això, ho tindrien
t els dos grans partits
r acomodament als
tes sota els llençols.

cial a Qatar, va fer un discurs fe
minista quan va sol∙licitar que se
superin les tradici
ons mil∙lenàries que
oprimeixen les do
nes i els neguen ser
membres de ple dret
de la societat. VIURE

Cecilia Bartoli
MEZZOSOPRANO

estar visiblement
v Malgrat
refredada i haver de mocar

se dissimuladament en algun mo
ment, la mezzosoprano Cecilia
Bartoli va tornar a
conquerir el Palau
de la Música amb
peces de to contin
gut i profundament
líric. PÀGINA 42

Victor Ponta

PRIMER MINISTRE DE ROMANIA

CULTURA

Mortadel∙lo i Podem

que el mar
dugué

toral 2015 que el
i de Medi Ambient
sar per a la recupe
les platges afectades
porals ha fracassat
mer assalt que una
da li ha plantejat. Els
de tela plens de
e es van instal∙lar fa
os al delta de la Tor
desaparegut.

stuari de
ma de Ferro’

des
a seva
ves
es de
s de
t
r se
astats
e’s.

Els pròxims comicis han entrat
a les vinyetes del gran dibui
xant Ibáñez a través d’Eleccio
nes, el nou àlbum de Morta
del∙lo i Filemó, on fan la seva
aparició els principals líders
polítics espanyols. PÀGINA 45
ESPORTS

L’altre Rossi

Abans de xocar amb Marc
Márquez en el gran premi de
Malàisia, Valentino Rossi ja
havia protagonitzat nombrosos
enfrontaments amb altres pi
lots des dels seus primers pas
sos en la cilindrada reina, quan
va xocar dins i fora de la pista
amb un altre gran ídol italià
com Max Biaggi. PÀGINA 58
ECONOMIA

Treballar als 45

Si ja és difícil trobar feina avui
dia, encara ho és més per a
les persones que tenen més
de 45 anys, que per l’edat es
veuen apartades de més de
la meitat de les ofertes d’ocu
pació actualment, una situació
que també afecta els menors
de 25 anys. PÀGINA 65

PENSEM QUE...

Canvi d’hàbits al taxi
l sector
del taxi
un permanent
estat d’agi
PALAU
DEviu
LA en
MUSICA
CATALANA

Ponta, primer minis
v Victor
tre romanès, va llançar ahir la

tovallola. Socialdemòcrata, de 43
anys, s’aferrava al càrrec des del
juny, quan la Fiscalia
va començar a inves
tigarlo per corrup
ció. L’incendi de la
discoteca li ha donat
el cop de gràcia. PÀG. 3

Llorenç de Bèlgica

GERMÀ PETIT DEL REI FELIP

(52), germà petit del
v Llorenç
rei dels belgues, s’ha queixat

que no en té prou amb els 300.000
euros anuals que rep de l’Estat i per
això ha intentat pas
sar com a despeses de
representació factu
res de supermercat,
de material escolar o
viatges d’esquí. VIURE

Karim Benzema

FUTBOLISTA DEL REIAL MADRID

nou sota la lupa. Karim
v De
Benzema (27) va afegir un

altre episodi vergonyós al seu
currículum.Ahirvapassarlaniten
un calabós de Ver
salles, acusat de fer
xantatge a Mathieu
Valbuena, company
de la selecció france
sa. PÀGINA 56

EI web de

Heus aquí una mostra
de la ció jueva i Puig és un
addicte a seguit foragitarla. A Serho o
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Refredada però professional Bartoli
ÒPERA

CeciliaBartoli
Intèrprets: I Barocchisti
Director: Diego Fasolis
Lloc i data: Palau de la Música

(3/XI/2015)
ROGER ALIER

Elsquealseumomentvamtenira
les mans el llibre de Robert Aloys
MoosersobrelamúsicaaRússiaa
l’època de les grans tsarines Ro
mànov –Anna (17301749), Isabel
I (17411762) i Caterina II (1764
1796)–, que van impulsar a Sant
Petersburg una vida operística i
musical de primer nivell euro
peu, no pensàvem que arribaria
un dia que assistiríem a un con
cert amb peces d’autors ara mig
oblidats, com Francesco Araia,
Hermann Raupach, Nicola Por
pora i altres autors que van treba
llar en aquesta època daurada de
Sant Petersburg. I malgrat que un
refredat inoportú de Cecilia Bar
toli va estar a punt de privarnos
en, la immensa professionalitat
de la diva italiana ens va salvar
d’anarnosena casasotalaplujai
sense les riqueses musicals que la
cantant va vessar a dolls sobre el
públicqueompliaelPalaufinsala
teulada.
No era un pretext: visiblement
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La mezzosoprano Cecilia Bartoli en un moment del concert al Palau

refredada,imocantsedissimula
dament en algun moment, des
prés de l’obertura vivaldiana de
Farnace (1737), la Bartoli va ini
ciar el recital amb peces de Vival
di (entre les quals la prodigiosa
Agitata da due venti, de l’òpera
Griselda) i va anar desgranant pe
ça darrera peça, moltes de to con
tingut i profundament líric que
van anar suscitant un clamor
creixent del públic.
PerquèlaBartoliésl’únicacan
tant que conec que és capaç de ser
aclamada cantant tot un recital
amb peces operístiques que nin
gú no coneix, ja que amb la seva
especial manera d’interpretar fa
descobrir els valors ignorats d’un

repertori que inclou recursos so
nors que els membres del conjunt
I Barocchisti, sota l’àgil batuta de
Diego Fasolis, van fer brillar amb
una eficàcia especial, des dels
efectes de tempesta fins a la sua
vitat del més intens lirisme, que
van provocar una allau d’ova
cions que la cantant va agrair amb
unaàriaenquèvafingirunamena
de combat musical amb l’àgil
trompetista Thibaud Robinne.
Diversos espectadors van ofe
rir flors a la cantant que va aprofi
tar per lluir tres modelets durant
el recital, un dels quals era l’abric
de pells que llueix a la portada del
disc dedicat a aquest repertori
que ha publicat fa poc.c

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 26

O.J.D.:

TARIFA: 1285 €

E.G.M.:

ÁREA: 182 CM² - 35%

SECCIÓN: REPORTAJE

5 Noviembre, 2015

CAP
DESETMANA
IDEAL

CLASSEMAGISTRALDE
PALOALTOMARKET:APEflOL
TONYPALMER
¯ 6111rEETMUSICEXPERIENCE
Potuna’master
class’set unpruducte
Abeuda
ded~eay
i ’foodtracks’,
audiovisual
enell matelx?
S’hovan
pmpeaa
uea
preguntar
al Beefeater
In-Ed~
i la
PASCALE
CRITONI DE~OIEAHWALKER
i
esped~ncla
Interas~va
arab
mdsica
rssposte
els vapertara la creasi~
’Chaossacc~a
pera violcacal’~suea’per~emal~e’
musical
deta comlx~,tora
i dec~rrer.Corn?
Arabunassleca~
de
d’lr~EditFilms,la ssva
produotera Passale
CriteaI la vloloncaHIsta
Deberah
Wallcer.Estractadecapear
el ~astqulnze
mQslcs
delatin jazzdlstdbu/ts
audiovisual.
Ara~sel tomdeldirector musical
eala s~adimensi6
d’esdevealment,
debussas-ea
la Ideamotfiu
entrelasdlferente
parades
del
TonyPa/mer.
¯Palaudela M~s~ca.
12i~ i procasseaL
Aquesta
actMtat
f~rma
pe~tdelsemlnafl
’GillasDeleuze
i la
mercat.
¯
Palo
Alto,
Pellaires,
30.
h. Calinssdure-s’hi
a v~w.in-edit.or~,
i ~eolo~a
dela creaci(~’.¯ Masba.
19h. 5 euras.
Ds.7 i (1~B. D’tt a 21h. 3 eums.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 42

O.J.D.:

TARIFA: 697 €

E.G.M.:

ÁREA: 98 CM² - 19%

SECCIÓN: REPORTAJE

5 Noviembre, 2015

Ens agrada!

FATOUMATA DIAWARA
I ROBERTOFONSECA

02.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 45

O.J.D.:

TARIFA: 760 €

E.G.M.:

ÁREA: 93 CM² - 18%

SECCIÓN: REPORTAJE

5 Noviembre, 2015

Ens agrada!

01.
algundia el Liceupresenti’Les
Berlioz.benvingut
sigui el retorn

02.
TRIO ZIMMERMANN
Anlb Tamestiti Pol~raformaun

13artsper separat.~" L’Auditod

D]~2.

03.
JEAN-CHRISTOPHE
SPINOSI

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 41

O.J.D.:

TARIFA: 3209 €

E.G.M.:

ÁREA: 395 CM² - 76%

SECCIÓN: REPORTAJE

5 Noviembre, 2015

La Ilibertat no fa por
Buika
publica
’Vivir sinmiedo’,
I’~lbum
enquadiuquem6s
hafet la seva.Ala Marta
Sail©hili costacreure
quealgGpugui
gosar
dir a aquest
trosdedona
quahadefer
"LaIlibertat (~s moltguapa,perb
as molt di~cil, perquaestem
acostumats
a fer el queens
diuen", diu Concha
Buika.La
mallorquinad’origen guineano
sembla
alg~a qui se la pugulfer
creuresensepmtestar,perbella
insisteix quemainohafet tant
la sevacorna Vivirsin miedo,el
seunoublbum,quepresentaal
¯ 47 VolI-Damm
Festival
I ntarnacional
deJazzde
Barcelona."Et juro queenalgun
moment
he desitjat que em
tornessiea donarordres!’,
"Quanjatens una carrem,
poderfer el quevulgulsfa molta
per, perqu~,
i si t’equivoques?
".
PerbBuikahatriat plantarcaraa

No est~ b~ que
se senti la feina
del productor
en comptesde
la teva
la per. Ili hasortit unalbumen
qu~el regEae
guanya
l a partida
al flamenc,
i I’angl~sal castella.
=El meurecorregutmusical
sempreha homenatjatdiferents
estils i diferentssons".
Menciona
tradicions musicals
corn[’espanyola,la mexicana,
la
cubana,perbes resistaix a
definir Vlvirsin miedocornun
homenat~e
a la m~sica
jamaicana. =Sempre
he
representatel querealment
som,una amalgama
de sons",
un sentimentcovat per unes
armlsmestisses,i enfortit per
unatrajectbria nbmada.
"Tenim
moltescosesa dlntre, si
poguassim
abocar-lestotes cap
enfora ens adonari’emque
sabemmoltas m~scoses del
queenspensem.Aquestso de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

m~aetamb6
estava a dintre, i
noho sabia".
PerBuika,fer mOsica
~s fer
aflorar unacosaquejahi ~s. "El
queestaen I’obscuritat ha de
sortira la I lum", diu. Perbaix~)
nom~s
as el principi. "De
vegadesels m~1sicsxerremun
[lenguatEe
queno ~sfacit
d’entendreper tothom,i aquf6s
onla feina del productorem
semblamolt important", en el
casdeVivirsit~toledo,el
Iondinenc
MartinTerefe,qui t~
entre els clients habitualsRoe
Sexsmith,KTTunstalli Jason

quea peneshi sigui). "Hem
Mraz(arabqui Buikafaun duet
I’~lbum).° Hi haproductorsque superatel c~stig deD~ude
separar~nos
ambels idiomes",
s’imposenalteu so,al teu
diu enrefer6nciaa la torte de
projecte,a la tevam~lsica.I ai
Babelb~blicai a I’anEl~serigit
final el quese sent(=sla feina
en finguafrancaglobal. "Aquest
delproductor,perbnola teva,i
aixb no est&b~. Quan
treballes disc haestat perfer un
homenat~e
a aquestaIlenEua
ambun productarque ~s una
estrella, no~sfacil". Lacarrera unit~ria, universal", quepermet
queBuikaes faci entendre
de Buikava estar durantun
arreu, sobretatquanpujaa un
tempsassociadaa la del
productorflamencJavier Lim6n. escenad."¢s molt aEradable
I per quaI’angles?Perqu~
~s quequancantest’entenEuin".
la Ilengua
enquaviuBuika,
quan
.....................................................
est~ de gira, que~s sempre,i a Bulkacanta~el dlssabte 7 al
Miami,on te casaseva(encara Palaude la M,~slca.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Bimestral

PÁGINAS: 104

O.J.D.:

TARIFA: 261 €

E.G.M.:

ÁREA: 97 CM² - 16%

SECCIÓN: REVISTA

1 Octubre, 2015

DIADA DEL FARMACEUTIC
2015
El ColegioFarmac~uticos
de Barcelonavolvi6 a rendir homenaje
a los profesionalesde la Farmaciadurantela Diadadel
Farmac~utic
2015,al otorgar las insignias de plata a los quecumplian25 a~osde colegiaci0n,y las insignias de oro a los
que alcanzaban
el mediosiglo. Se celebr0el pasado7 de octubre en el Palaude la M0sicay fue presidido por Jordi de
Dalmases.
En su discurso,Dalmases
reivindic0 la figura del Colegiocomonexode union de los profesionalesy destac0al paciente
comocentrode sus actuaciones,siendoel bienestarunade sus principalesmotivaciones.
Ademas,
se aprovech~
parahacerentregade los diplomasacreditativosa los proyectosbecados
pot la Instituci0n durante
el curso2014-2015,
a trav~s de los quese promociona
la investigaci0nen el ~mbitofarmac~utico.
NuestraPresidenta
BeatrizArtalejofue testigo de estetradicional encuentro.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

A

LA VANGUARDIA 47

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 47

O.J.D.: 141874

2980
E.G.M.:
VegeuTARIFA:
els tràilers
de€ les pel·lícules d’estrena
i les 683000
sales de cinema de
ÁREA: 113
CM²
- 10% a www.lavanguardia.com/trailerscine
SECCIÓN: CARTELERA
Catalunya
on es
projecten
5 Noviembre, 2015
Cartellera elaborada per OneData. comercial@onedata.esALEMANY

IDEES

El Trio Arriaga, format per
Felipe Rodríguez (violí),
David Apellániz (violoncel)
i Daniel Ligorio (piano),
estrena al Petit Palau el
Trio Albumblatt für Arriaga de
Benet Casablancas i
interpreta obres de Parra,
Haydn, Granados i Fernández
Arbós. 20.30 h. 10 euros.

Cinematic Orchestra,
banda anglesa que es mou
entre el nu jazz i l’electrònica,
actua a l’Apolo per presentar
el seu nou treball que incorpora nou material, així com
els seus grans clàssics, dins
d’una gira europea que
recorre dotze països diferents.
20.30 h. 30 euros.

forma

c

Cinematic Orchestra

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

: 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

a ciutat, dos nens de 10
110 min.

INTO.

16 A

haffarian, apassionat del
ts a arriscar la vida per
98 min.

NE HATHAWAY.

APTA

breix que la jubilació no
treballar i esdevé becari
er Jules Ostin 121 min.

STIAN VALENCIA.

00.05

El legado

ESPANYA. 2015. DIR.: J.-P. ARGENTER. INT.: XAVIER SERRAT I FABIÁN MATAS.

El marido de mi hermana

EUA. 2014. DIR.: TOM VAUGHAN. INT.: PIERCE BROSNAN I SALMA HAYEK.

Hotel Transsilvània 2

EUA. 2015. DIR.: GENNDY TARTAKOVSKY.

7 A

12 A

Comèdia romàntica: De dia, Richard Haig és un professor d’anglès d’èxit i respectat
que imparteix classes al reconegut Trinity College de Cambridge. De nit, cedeix a les
seves pròpies fantasies romàntiques amb una contínua onada de belleses universitàries.
100 min.
Cinesa Diagonal Mar 20.50 22.50
Cinesa Heron City 3D 20.25
APTA

Comèdia: Després de separar-se, una parella viatja amb els fills de Londres a Escòcia per celebrar l’aniversari de l’avi, malalt. Per no disgustar-lo, la família decideix
simular que tot és harmonia.
95 min.
n Cinemes Texas
16.00 20.10

El nuevo nuevo testamento

12 A

Comèdia: Déu existeix i viu a Brussel·les. És groller i odiós amb la dona i amb la filla.
La nena, l’Ea, s’avorreix a casa i no pot suportar estar tancada en aquest petit apartament en què viuen, fins que un dia decideix rebel·lar-se contra el seu pare. 113 min.
c Boliche
20.00
Yelmo Cines Icaria
22.00

El rey de La Habana

ESPANYA, REPÚBLICA DOMINICANA. 2015. DIR.: A. VILLARONGA. INT.: M. TORTOLO.18

12 A

18 A

etit poble de la costa. Els
omès en el passat. Viuen
igilant.
97 min.

M

Curtmetratge: Un incident fortuït porta Juan Sánchez, el veterà planxista d’un concorregut bar de frankfurts, a prendre la que podria ser l’última decisió important de la
seva vida.
15 min.
Méliès
22.00

DIVERSOS PAÏSOS. 2015. DIR.: J. VAN DORMAEL. INT.: BENOÎT POELVOORDE.

18 A

G

22.50
16.00 18.15 20.30 22.45
16.10
15.40
22.45

El nostre últim estiu a Escòcia

neken és segrestat, junons de dòlars per la seva
95 min.

NTONIA ZEGERS.

Cinesa Diagonal
Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
Yelmo Cines Icaria

REGNE UNIT. 2014. DIR.: G. JENKIN, A. HAMILTON. INT.: R. PIKE I D. TENNANT.

e morir. Tres joves decinu i no poden evitar tenir
ixen a un infern del qual
76 min.

URGESS.

M

DIVERSOS PAÏSOS. 2014. DIR.: M. WINTERBOTTOM. INT.: DANIEL BRÜHL.

16 A

Drama: Basada en un fet real. La jove Melanie és acusada, juntament amb el xicot,
d’haver matat la seva companya de pis.
101 min.
c Cinemes Girona
21.30

El último cazador de brujas

c

APTA c

Animació: Tot sembla estar canviant a millor a l’Hotel Transilvania. La rígida política de
només per a monstres establerta pel Dràcula s’ha relaxat per fi i s’han obert les portes
del lloc també a hostes humans. No obstant això, el Dràcula està preocupat.89 min.
Arenas de Barcelona 15.45 17.45 19.45 22.00
¶ Arenas de Barcelona
16.00
Aribau Multicines
16.00 18.00
c Balmes Multicines
16.10 18.10
Bosque Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
Cinesa Diagonal
16.00 18.05 19.30
Cinesa Diagonal
17.25 18.40 20.30
Cinesa Diagonal Mar 16.05 17.30 19.35 22.20
Cinesa Diagonal Mar 17.00 18.10 20.15 22.35
¶ Cinesa Diagonal Mar
19.05
C Cinesa Diagonal Mar
16.20 18.25 20.30
Cinesa Heron City 3D 15.45 17.00 18.25 22.20
Cinesa Heron City 3D 16.20 17.50 20.15
¶ Cinesa Heron City 3D
19.05
Cinesa La Maquinista 16.05 18.35 20.15
Cinesa La Maquinista 18.10 19.05 22.45
¶ Cinesa La Maquinista
16.30
Cinesa Maremàgnum 16.00 18.20 20.15
Cinesa Maremàgnum 17.00 19.00 22.40
Glòries Multicines
16.15 18.15 20.15 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.00
L
EU
Palau Balaña Multicines 15.55 17.50 19.45 22.10
C Palau Balaña Multicines 15.50 17.40
Drama
C Verdi Kids HD
16.15 18.10
un aspir
Yelmo Cines Icaria
18.00 20.00
c

A

Drama:Desprésd’escapolir-sed’uncorreccional,elReinaldomiradesobreviurealscarrers de l’Havana de finals dels 90, una de les pitjors dècades pels cubans.120 min.
Arenas de Barcelona 21.45
Boliche
21.45
Méliès
17.30
Yelmo Cines Icaria
22.15

El rostro de un ángel

G

In-Edit Beefeater
. 2015..

SC

Mandarines

ESTÒNIA. 2013. DIR.: Z. URUSHAD

Del 29 d’octubre al 8 de novembre se celebra l’únic festival al país dedicat íntegramentDrama
al documental musical, el primer a Europa i, possiblement, el de més envergadura delmandarines
món.
0 min.de casa.
Aribau Club
17.30
n
Aribau Multicines
17.30
Mar

Irrational man

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

EU

12 ACiència

Drama: El professor de filosofia Abe Lucas ha tocat fons a nivell emocional. Poc des-ne
prés de començar a fer classe a la universitat d’una petita localitat, comença a rela-violenta tempesta.
cionar-se amb dues dones: Rita Richards, una professora que se sent molt sola i que

