Recull de
Premsa

veras. Una docena de barcos partieron
con la intención de hacer aquello que
ni los propios islandeses se atrevían a
intentar: cazar ballenas. «Cuando piensas que estos hombres iban a pecho descubierto con apenas unos arpones...
¿Cómo tienes que estar de hambriento
para ganarte así la vida? –se pregunta
la autora–.
La necesidad
12 Mayo,
2015 convirtió este

que no querían vivir bajo el yugo de ningúnPAÍS:
Rey», España
explica Montejo. Como cada
verano, los vascos pactaron entregar
PÁGINAS:
52de pesca a los islanparte
de sus útiles
deses cuando terminasen con la caza
TARIFA:A 1483
€ les dejaban ocude ballena.
cambio
parÁREA:
su isla y364
les entregaban
el vadmal,
CM² - 40%
una tela muy apreciada. La campaña de
pesca fue un éxito y a finales de verano

Exposición temporal

Las esculturas de Miró, invitadas
de honor del Palau de la Música
M. GÜELL BARCELONA

El bullicio del bar del Palau de la Música acoge hasta el 31 de mayo la escultura «Personaje y pájaro» de Joan Miró.
Esta pieza pertenece a la Fundació Miró
y forma parte de la exposición «Joan
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Miró: arrels» que continúa en la Sala
Lluís Millet. El curioso bronce «Personaje y pájaro» (1970) se amplió años más
tarde para colocarlo en una plaza pública en Houston en colaboración con
el arquitecto chino Ming Pei (que construyó la pirámides del Museo del Louvre). Naturaleza y tradición popular son
las protagonistas de estas esculturas
que realizó Miró entre 1969 y 1981. «Dejó
muy claro que sus raíces estaban en
Montroig, en la tierra y sus elementos»,
destaca Teresa Montaner, directora de
conservación de la Fundació Miró.
El espectador subirá después las escaleras hasta encontrar en la Sala Lluís
Millet el contraste entre Miró y la gran
vidriera modernista flanqueada por las

no y con él todo tipo de penurias: frío,
pocas horas
de luz y escasez,
lo que comFRECUENCIA:
Diario
plicó la relación con los islandeses. «Si
3818
en unaO.J.D.:
aldea viven
veinte y de repente
hay 120... ¿Qué haces? No puedes aliE.G.M.:
8000
mentarlos –explica la autora–. Por eso
se desata
en parte laCULTURA
matanza, porque
SECCIÓN:
saben que antes o después irán a por
ellos para poder comer». Murieron 32

sucedido, por eso la historia permaneció tanto tiempo en el olvido. «Para los
islandeses fue una vergüenza y para los
vascos también, porque al final fue un
fracaso de expedición y tuvieron que
hacer cosas terribles», detalla Montejo,
que ha narrado con rigor y ligereza uno
de los capítulos más sorprendentes de
la historia de España.

columnas de trencadís. «El equilibrista» (1969), «Mujer con cántaro» (1970),
«Cabeza de toro» (1970), «El rey guerrero» (1981) y «Cabeza de pájaro» (1981)
son los nuevos invitados de honor del
Palau que reflejan muy bien la mirada
surrealista de Miró. El ejercicio de observación se completa con unas fotos
de Joaquim Gomis.
«Estas esculturas son ensamblajes o
collages de los objetos que recogía y coleccionaba –añade Montaner–. En estas piezas Miró utilizó la técnica del vaciado en bronce». Imaginación al poder,
el artista iba más allá para encontrar
nuevas realidades. Los objetos cotidianos eran fundamentales para él. «Tenía
claro que cuanto más cotidiano más internacional», apunta Montaner que destaca que las calabazas se repiten en la
obra mironiana una y otra vez. Por último, la conservadora de la Fundació
Miró cree que el fotógrafo Gomis supo
captar muy bien la poesía que introducía Miró en sus obras.

«Cap i ocell», de Miró

À. BOFILL
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La Setmana de la Poesia
de Barcelona vol ser “total”

una nova col·lecció dedicada al penseleccionat deu assajos de la sèrie
CB escrits per deu noms propis in–com Claudio Magris, Marina GarSennett, Martha C. Nussbaum, etc.–
aran a entendre millor el món.

Entre els convidats hi ha Julie Christie, Charles Simic i Pau Riba
01

01. Pau Riba farà un espectacle únic.
RUTH MARIGOT 02. Jaume Vallcorba. PERE
TORDERA 03. Charles Simic. WIKIPEDIA
04. L’actriu Julie Christie. WIKIPEDIA

02

M. BERGA

Miquel Berga

ESSOR DE LITERATURA ANGLESA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

03

04

well va excel·lir
el reportatge
ocial i polític“

ARA ❊ BARCELONA

ussió va tenir la publicació d’Homeunya?
blicació d’Homenatge a Catalunya i la
és en si mateixa una reveladora histoveritats testimonials sobre determiGuerra Civil i del paper de l’estalinisme
e Orwell hi denuncia el van fer un lli’entrada, en un moment de plena eferFronts Populars. A Orwell li va costar
el llibre només se’n van vendre uns 900
it d’una bala feixista a Espanya i contiestalinista precoç, Orwell va morir
llibre clau en la seva evolució política
sigut un fracàs.

ut la influència política i literària

om tants altres escriptors importants
tit l’atracció de Barcelona gràcies al lliràcies a l’experiència catalana (aquell
s’arma d’una extraordinària energia
eclosió, finalment, a 1984, un inobliontra el totalitarisme i, segurament, la
a més influent del segle XX.

iona sobre les llibertats oprimilleialtat, a partir d’Orwell. Quines
cions va fer?
at com un polemista admirable, que,
i carregat de victòries pòstumes, ha
ar un lloc central en la imaginació i la
sals. Va ser el gran precursor del que
iria el “nou periodisme” i va excel·lir
del reportatge social i polític jugant,
b les experiències viscudes i la veu
es vehicula.

eus’
CCCB

ntrega de
ó, ‘Orwell
a’, de Colm
6 i 17 de
er 6 €

JORDI NOPCA
BARCELONA

“Quan parlem de qualsevol variant
de la poesia sembla que ens estiguem referint a la mateixa cosa, i cal
vigilar. És un gènere plural, divers i
ric, i Catalunya n’és un autèntic viver. Tinc comptabilitzades gairebé
un centenar d’editorials del territori lingüístic català que publiquen poesia”, diu Sam Abrams, codirector de
la Setmana de la Poesia de Barcelona, que l’any que ve serà substituït
per Manuel Forcano: farà equip amb
Teresa Colom.
En una trentena d’actes que comencen aquesta tarda amb el lliurament del premi dels Jocs Florals,
que ha guanyat Miquel de Palol, la
Setmana de la Poesia de Barcelona
vol oferir una panoràmica de la vitalitat poètica de la llengua catalana incorporant nous espais –com el
Planetari de CosmoCaixa i els Cinemes Girona– i mantenint el pressupost de l’edició anterior, 238.000
euros. Tots els recitals i espectacles
seran gratuïts, menys el 31è Festival Internacional de Poesia, que se
celebrarà al Palau de la Música el 18
de maig. Les entrades, que inclouen
el llibre amb els poemes que s’hi recitaran, costen 6 euros. Hi participaran Carles Camps Mundó, Ewa
Lipska, Elena Medel, Sharon Olds,
Montserrat Rodés i Charles Simic.

L’art de saber recitar
Editorials petites, duets insòlits
i una nit al Planetari
Entre els recitals hi ha el cicle Finestres: poesia i edició, tres actes en
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centres cívics on sis editorials portaran algun dels poetes que publiquen. El primer reunirà Daviel Busquets, Blanca Llum Vidal i Jordi
Vintró, de LaBreu, i Lluís Calvo, Ricard Mirabete i Mireia Vidal-Conte, de Terrícola, al Centre Cívic Pati Llimona (13 de maig, 19 h). A
Whitmaníacs, Jaume C. Pons Alorda, Andreu Subirats, Lluís Calvo,
Pau Gener i Dolors Miquel recitaran al verger del Museu Frederic
Marès una tria de Fulles d’herba (14
de maig, 21.30 h).
Dos dels actes més singulars seran Stop all the clocks..., el duet format per Julie Christie i Marta Pessarrodona, en què recordaran poetes com Auden, Plath, Rossetti i Larkin a l’auditori de la Pedrera (15 de
maig, 19 h) i Llunàtics, un recital al
Planetari de CosmoCaixa a càrrec
de Màrius Sampere, Enric Casasses,
David Castillo i Núria MartínezVernis (16 de maig, 20.15 h).

Concerts i homenatges
Tres poetes ‘ocults’: Pau Riba,
Ovidi Montllor i Jaume Vallcorba
En l’apartat de concerts,Toti Soler,
Joan Massotkleiner i Gemma Humet reivindicaran a la plaça del Rei
la força poètica de l’obra d’Ovidi
Montllor (12 de maig, 21 h). El cantautor Pau Riba, acompanyat de
tres músics i cinc convidats més,
defensarà a la plaça de Jaume Sabartés, al Born, els vincles de les seves cançons amb la poesia (15 de
maig, 21 h).
Un altre acte singular serà Jaume Vallcorba i la poesia, en què el
crític, traductor, professor, editor
i poeta serà recordat a la Bibliote-

ca Guinardó - Mercè Rodoreda a
través d’alguns dels autors que va
publicar a Quaderns Crema: Rafael
Argullol, Ponç Pons, Francesc Parcerisas, Juan Antonio Masoliver
Ródenas, Lola Badia i Manel Ollé.
L’actriu Gemma Reguant llegirà alguns poemes del mateix Vallcorba
(14 de maig, 19 h).

Espectacles i cinema
Diàlegs interdisciplinaris
sense oblidar el públic familiar
El lema de l’edició d’enguany del
festival és: “Poesia total!” Diu
Abrams que cal tenir en compte “les
diferències dins del mateix gènere”.
És aquest motiu el que ha fet que des
de l’organització es programin diversos espectacles multidisciplinaris, com per exemple el de Poesia i
circ, que ajuntarà versos de set poetes andorrans i acrobàcies aèries
(16 de maig, 18.30 h), i Rosa profunda, en què un grup de tango argentí interpretarà a l’Ateneu Barcelonès uns quants clàssics, amb una petita gran diferència: les lletres, en
comptes de ser cantades, seran recitades (16 de maig, 22 h). També hi
haurà un parell d’espectacles familiars, com La Lluna La Pruna, a la Biblioteca Sagrada Família (16 de miag, 12 h), i el d’Andreu Galan al Poble Espanyol (17 de maig, 12.30 h).
Els dies 13, 14 i 15 de maig els Cinemes Girona projectaran tres
pel·lícules, en què destaca Amour fou
(13 de maig, 20 h), sobre el suïcidi de
Heinrich von Kleist. Quan acabi la
projecció, Jordi Cornudella, Oriol
Martí i Albert Serra debatran, moderats per Jordi Galves, les relacions
entre creadors i suïcidi.e
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Sis escultures de Miró,
al Palau de la Música
El Palau de la Música exposa Arrels, un recull
de sis escultures de Joan Miró i diverses fotografies de Joaquim Gomis que testimonien el
procés creatiu de l’artista. La mostra és una
de les iniciatives del diàleg entre l’arquitectura del Palau i altres arts plàstiques, enguany
basat en la reflexió sobre creació i somnis.

lt Empordà per decidir si ven la seva

català
omadira

res’, una al·legoria del país

cris-PALAU
“Sense
sacrifici no hi ha resurrecDE LA MUSICA CATALANA

35

‘Fang a les costelles’,
guerra i humor negre
al Teatre Gaudí
XÈNIA PÉREZ FISAS
BARCELONA

Basada en fets reals, Fang a les costelles explica
la història de quatre soldats britànics morts a la
Primera Guerra Mundial que, la nit del 7 de novembre del 1920, esperen en una capella l’arribada del general Wyatt, que ha d’escollir una de
les despulles, sense conèixer-ne l’origen, perquè
sigui enterrada amb tots els honors a l’abadia de
Westminster en representació de tots els caiguts
durant la guerra. Aquest fet és l’origen de la
Tomba del Soldat Desconegut, un concepte que
de seguida es va estendre arreu del món per
commemorar els soldats caiguts en combat. Els
actors Eduard Doncos, Ramon Canals i Carles
Pulido donen vida als esperits dels tres soldats
(un químic, un obrer i un pagès). “Són tres més
un”, assegura Gerard Vàzquez, dramaturg de
l’obra, per explicar que hi apareixen tres personatges més que el públic no veu, “només percep”. “És el món al revés, el públic veu els morts
però no els vius”, aclareix Ramon Hernàndez,
codirector del muntatge.
Els orígens dels personatges i les seves personalitats, molt diferents entre elles, donen peu
a una discussió sobre el perquè de la guerra i
quin dels quatre cadàvers té més dret a ser enterrat a Westminster. “Fang a les costelles parla de com un mateix fet ens afecta de manera diferent”, diu Hernàndez. Vàzquez defineix l’obra
com una “tragicomèdia irònica amb molt humor
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La dos
LLETRES

LA DESFILADA
ússia commemorava diumenge el 70è aniversari
de la derrota del nazisme
amb una parada militar i
amb els que queden dels seus herois a
primera ﬁla, corbats sota el pes de les
medalles. Al mateix moment, també
assegut però sense medalles i en un
banc de l’Eixample gironí, veig Francesc Pararols que –n'estic segur–, evoca que fa just 70 anys s'emborratxava
de vodka amb els camarades. Alemanya havia caigut.
Per davant de Pararols no desﬁlen
tancs i plataformes de missils sinó algun gironí que va a comprar el diari.
Pocs dels que se'l troben habitualment
pel barri saben que aquest home quasi
centenari –impossible d’endevinar-ho:
alt, elegant, digne– va lluitar voluntàriament contra l'exercit franquista, va
convertir-se en aviador a l’URSS i, ja de
passada i acabada la guerra a Espanya,
va lluitar amb l'Exèrcit Roig contra el
nazisme. Fets i no paraules, que deia
un expert en paraules.
Cap gironí i probablement cap català té un full de serveis semblant, ja ni a
Rússia en queden gaires supervivents.
I aquí el tenim, assegut amb la seva
companya de tota una vida mentre la
televisió enfoca la mare de totes les
desﬁlades a la plaça Roja. Tampoc Catalunya el recorda, altra cosa seria que
s'hagués jugat la vida per la independència, però acabar amb el feixisme al
món és cosa banal. Tants impostors
als quals es ret homenatge perquè asseguren falsament que corrien davant
dels grisos, i en Pararols corria darrere
els nazis; tantes medalles –i programes
de TV– que es pengen quatre burgesos
per tirar pamﬂets al Palau de la Música, i Pararols tirava obusos contra els
qui volien acabar amb la llibertat al
món; tants patriotes que buscaven
l'ombra del poder i Pararols no té més
ombra que la que ofereix un arbre al
seu costat; tants milions guardats en
bancs a l'estranger per catalans autèntics, i Pararols no coneix més banc que
aquest on posa el cul.
Passo pel seu davant, marco el pas i crido en silenci:
«Salut, camarada! Honor i
glòria als herois!».

R

Albert Soler
albertsoler1@hotmail.com
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AL TWITTER

LA FOTO DEL DIA

CLARA JORDAN
PERIODISTA

@clarajordanvila

«Candidats: no
prometeu q creareu
llocs de treball. Els
únics q podríeu
crear són públics, la
resta els creen
empresaris i
autònoms.
Gràcies»
JOSÉ ANTONIO DONAIRE
EXPERT EN TURISME

@DonAire

«PxC en escacs vol
dir peó per cavall. I
això és el que
busquen aquests:
Convertir els peons
immigrants en
animals de
càrrega sense
drets»
BERTA BARBET
POLITOLOGA

@bpberta

«Hi ha un senyor
que utilitza el verb
NETEJAR per
referir-se als
immigrants, però
no ens
precipitéssim ara
dient-li racista...
#vale»

El cantant Car

 El cantant Carlos Baute ha est
tat en «el lloc d’inspiració del gran
assegurava que la població és pre

LA FINESTRA

DIARI D

MARTA FELIP
ALCALDESSA DE FIGUERES

@MartaFelip

«No hi ha res més
surreal que la
realitat. Avui fa 111
anys que va néixer a
#Figueres el
nostre geni.
@MuseuDali»

RELIGIÓ

EL BISBE BENEEIX LA PETJAD
SANT NARCÍS DE L’HOTEL LLE
DES DE GIRONA
El bisbe de Girona, Frances
Pardo, va beneir aquest di
umenge la petjada de Sant Narcí
ha instal·lat l’Hotel Llegendes de
na entre el carrer de les mosque
del Pou Rodó, al Barri Vell. L’auto
l’escultura és Gerard Roca, de Be
nó. Pesa uns 1.350 quilos i és de
bre Macael d’Almeria. En l’escultu
es recorda que «si Sant Narcís se



explicar que «la campanya serveix
per explicar
el España
programa i debatre'l
PAÍS:
amb la resta
de
partits
PÁGINAS:
30 polítics; és
molt important que no es perdi de
TARIFA: 294 €
vista això perquè hem vist com hi
ÁREA:
134 CM² - 12%
ha algunes
formacions
i perso-

nostra ni en un país que ha demostrat
un gran civisme
FRECUENCIA:
Diario com és el
cas de
catalunya»,
va afegir. mas va
O.J.D.: 5556
defensar que el projecte de cDc se
E.G.M.: 38000
centrava en «treball, benestar i lliSECCIÓN:
CATALUNYA
bertat,
que són
els tres puntals

cents inversions estranger
talunya i va dir que aques
trastaven amb els discurso
calíptics» que arribaven
madrid davant el procés
nista.
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Rivera (C’s) assegura que
«el cas Palau o el cas Pujol
és el cas Convergència»
MADRID | EFE/DdG

el president de ciutadans, albert
rivera, va dir ahir que «el cas palau o el cas pujol és el cas convergència» i va assenyalar que «no són
temes familiars o personals com
diu (artur) mas», sinó que «els seus
governs probablement s'han enriquit dels contractes públics». al
ﬁnal d'un esmorzar informatiu
organitzat per Nova economia
Fòrum, rivera va respondre així als
mitjans sobre la informació publicada per El Mundo en la qual
s'assegurava que l'agència tributària havia taxat en prop d'1,6 milions d'euros la ﬂota de vehicles de
Jordi pujol Ferrusola. rivera va
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dir que «hi ha una manera molt coneguda ja de blanquejar diners
que és la d'adquirir béns per sota
del seu preu per després inﬂar-lo».
al marge de l'«anècdota i de les
fotos», va dir rivera en referir-se a
la imatge «folklòrica» publicada
d'un porche amb la senyera, el que
hi ha és «un clan que ha governat
catalunya i que ha pogut rebre milions i milions d'euros a través de
donacions, de mossegades de contractes públics, de negocis a través
d'aquests cotxes com a excusa per
cobrar diners». «estem davant un
cas probablement de blanqueig i
d'encobrir una fortuna», va assegurar rivera.

Trias (CiU
negociar p
alguna esta
BARCELONA | EFE/DdG

l'alcalde de Barcelona
dat de ciU a la reelecció
trias, es va mostrar dispos
gociar amb la generalitat
s'obri alguna de les estacio
l9 a la Zona Franca, quan
ta línia del metro es posi
cionament ﬁns a l'aeroport
nent. «Necessitem que es
acabin estacions. Quante
cions és el tema a discutir.
a que millori situació eco
de la generalitat, algun
s'haurà de negociar amb
central perquè canviï. s
veurem què passa», va ass
trias en la presentació
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JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona
La fama y el reconocimiento internacional de Joan Miró (Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca,
1983) se debe, sobre todo, a sus
pinturas planas y multicolores
llenas de símbolos. Pero el artista también cultivó la cerámica y
la escultura que trabajó a partir
de la voluntad de superar los límites estrictos de la pintura. Sus
obras, nacidas dentro del más
puro espíritu surrealista y, por
lo tanto, provocadoras, estaban
formadas por objetos encontrados que acababan ensamblados
y conformando formas nuevas e
impactantes, “generando nuevos sentidos”, afirmaba el artista. Seis de estas piezas que conserva la Fundación Joan Miró
de Barcelona han bajado de la
montaña de Montjuïc y han ocupado la Sala Lluís Millet de Palau, el templo modernista de la
música barcelonesa que creó el
genial Lluís Domènech i Montaner para formar parte de la exposición Joan Miró: arrels, que puede verse hasta el 31 de mayo.
Las seis esculturas dejan claro que una de las mayores influencias en la obra de Miró fue
el arte popular y su amor por los
elementos de la naturaleza y los
objetos de la vida cotidiana. Así
lo declaró el mismo en una entrevista en 1951: “Un plato hecho
por los payeses, una escudilla para comer la sopa, son, para mí,
tan maravillosos como una porcelana japonesa de la gran época que se coloca en la vitrina de
un museo”.
Las obras, todas de alrededor
de un metro de altura, fueron
realizadas entre 1969 y 1981 en
su taller barcelonés del Passatge
del Crèdit y el Mas Miró de Montroig de Tarragona y reflejan esta
pasión, tras comprobar cómo están formadas a partir de calabazas, cucharones de madera, fragmentos de cerámicas, herramientas agrícolas en desuso, pie-
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Seis esculturas creadas por el artista
a partir de objetos encontrados
se exponen en el edificio modernista

Miró ‘toca’
en el Palau
dras, raíces, llaves de agua, incluso tricornios, entre otros objetos
sorprendentes que adquieren
una nueva identidad unos juntos a otros.
Miró coleccionó durante
años estos objetos que encontraba y luego los unía y creaba moldes para obtener las piezas de
bronce a partir de la técnica de
la cera perdida, por lo que estos
objetos ínfimos e insignificantes
acababan con la
categoría
de
obra de arte.
Teresa Montaner, conservadora de la Fundación Miró explica que el título de la exposición “responde a la importancia
que Miró daba a la tierra y el
arte popular, una tierra no entendida como patria, sino que
hace referencia a la naturaleza
física, a la tierra que hace crecer
las plantas y los árboles”. Como
decía el propio Miró: “Al artista
le han de crecer raíces”.
No podrían mostrarse estas
seis obras en un lugar más idóneo —una de ellas, Personatge i
ocell (1970), una especie de triángulo coronado por otras formas
en equilibrio, maqueta de la
enorme obra que inauguró en
Houston en 1982, puede verse
en el vestíbulo y el resto en el
primer piso—, rodeadas por la
naturaleza pétrea de columnas y

ELECON
CONDUCTORES
ELÉCTRICOS, S. A.
CONVOCATORIA DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de
Administración de esta Sociedad se
convoca a los Señores accionistas a la
Junta General Ordinaria a celebrar en
Martorell (Barcelona), en el domicilio
de la empresa, situado en Calle
Industria n° 2 Polígono Industrial La
MUSICA
CATALANA
Torre, el próximo día 27 de junio de

paredes y las transparencias del
vidrio coloreado que creó Domènech i Montaner para el Palau
que le han valido el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad desde
el año 1997.
El resto de las obras: El equilibrista (1969), Mujer con cántaro
(1970), Cabeza de toro (1970), El
rey guerrero (1981) y Cabeza y
pájaro (1981), comparten este segundo espacio con una serie de
fotografías de su amigo Joaquim
Gomis —que llegó a ser el primer presidente de la Fundación
Miró—, realizadas en el mismo
taller donde Miró creó las obras.
Según Montaner, las fotografías
son la “prueba visual del amor
que sentía Miró por los elementos cotidianos y de la naturaleza y de cuáles fueron
sus primeras piezas cerámicas y escultóricas realizadas
entre 1944 y 1946”. En las imágenes se pueden ver rincones de
los talleres y algunas de los elementos que Miró acabó utilizando en sus collages y esculturas.

Creación y sueño

El rey guerrero (1981). / ANTONI BOFILL

S. A. VICHY CATALÁN
JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 22 de Abril de 2015, se convoca a los
señores accionistas a la Junta General
Extraordinaria que se celebrará el día 16
de junio de 2015, a las 12.30 horas en el
domicilio social, en primera convocatoria
y el día 17 de junio de 2015, a la misma
hora y lugar en segunda convocatoria,
para deliberar y adoptar los acuerdos que
procedan sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. Autorizar, en su caso, al Consejo

La exposición es una más de las
iniciativas que se enmarcan en
el diálogo del Palau de la Música
con las artes plásticas, impulsado desde hace tres años por la
Fundación Orfeó Català-Palau
de la Música, que ha llevado a
exponer obras de Bill Viola,
Eulàlia Valldosera, Louise Bourgeois y Antoni Tàpies, y que este
año propone una reflexión sobre
la creación y el sueño a partir
del trabajo de tres artistas. La
primera, entre la arquitectura
modernista del edificio con la
obra de Perejaume —que introdujo un árbol en el escenario del Palau— y la anterior, la de Eugenio Ampudia, que propuso pasar una
noche durmiendo en la enorme
sala de conciertos del Palau.

PREMSA I COMUNICACIÓ
DEL BAIX LLOBREGAT, S. A.
CONVOCATORIA DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de la
Sociedad a la Junta General Ordinaria,
que tendrá lugar en el domicilio social,
calle Emilio Alcalá Galiano, 43, bajos
de Cornellá de Llobregat, el día 29 de
junio de 2015, a las nueve horas, en
primera convocatoria, y el día 30 de
junio de 2015, a las nueve horas, en
segunda convocatoria, para tratar los
asuntos incluidos en el siguiente
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exposició 3 MariDaTGe enTre Música i arTs plÀsTiQues

El Palau de la Música Catalana exhibeix una petita mostra d’escultures de
Miró. La mostra pretén impulsar el diàleg entre la música i les arts plàstiques.

Joan Miró al Palau
ANTONI BOFILL

EL PERIÓDICO
BARCELONA

P

erejaume va plantar una alzina a l’escenari. Eugenio Ampudia va dormir sobre un piano de cua. L’arribada de Miró al Palau de la Música, ahir, no és tan
innovadora, però respon a la mateixa iniciativa: propiciar el diàleg entre la música i les arts plàstiques en
l’entorn modernista creat per
Domènech i Montaner. La presència
de l’artista català es concreta en una
exposició d’escultures que es poden
veure al Foyer i a la Sala Lluís Millet
fins al 31 de maig.
Joan Miró: arrels exhibeix sis escultures d’aquest artista fonamental
del segle XX, arrelat a la seva terra
però de gran projecció internacional, que han sigut cedides per la Fundació Joan Miró i que van ser creades
entre els anys 1969 i 1981. L’exposició inclou així mateix una sèrie de
fotografies de Joaquim Gomis realitzades al taller de Miró al passatge del
Crèdit de Barcelona i al Mas Miró de
Mont-roig.
Les obres que es mostren són una
traducció plàstica de la inspiració
de Miró (1893-1983) en la naturalesa i les arrels, en les tradicions i l’art
popular. Una inspiració que Lluís
Domènech i Montaner també va representar a l’edifici del Palau de la
Música Catalana. Els sis bronzes que
s’exhibeixen permeten apreciar el
personal univers iconogràfic de l’artista, que durant les seves estades a
pagès sentia la crida de la terra, les
PALAU reTrospecTiva
DE LA MUSICA CATALANA
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Viatges
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Xavier C
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Raval F
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33 L’exposició ‘Joan Miró: arrels’, que es va presentar ahir al Palau.
pedres i els arbres i canviava la pintura per l’escultura. Les obres són
L’equilibrista, Dona amb càntir, Personatge i ocell, Cap de brau, El rei guerrer i
Cap i ocell.
Les fotos de Gomis són el testimoni visual de les primeres ceràmiques i escultures de Miró, realitzades en la dècada dels 40 i en què pot
es apreciar la importància que prestava als elements de la naturalesa i
als objectes de la vida quotidiana. Altres imatges mostren també escultures creades per Miró una dècada més
tard, partint d’objectes que recuperava i col·leccionava. H

33 ‘Cap de brau’, bronze del 1970.
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33 Palau de la Música, 4. Visites: amb
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Les jornades tindran lloc avui i
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una ruta guiada o un concert. Dies 16,
17, 24 i 30, de 10.00 a 14.00 h (2 €).
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‘Contes de Woody
Allen’

Big Mama Montse &
Sister Marion

A la Biblioteca Vila de
Gràcia, a les 19.00

A la cocteleria Milano
de Barcelona, a les
21.00

BARCELONA

tarà el llibre proposat, així
com qüestions d’estil, els
personatges, les reflexions, els sentiments... El
club de lectura, gratuït,
està coordinat per l’escriptor Jordi Llavina i
s’imparteix cada segon dimarts de mes. El llibre a
tractar en aquesta sessió
és Els nens del sac, de Damià Bardera.

17.00 CONFERÈNCIA
‘Poders, identitats i
desafiaments a les
Amèriques’. Primera jornada del congrés internacional Poders, identitats i
desafiaments a les Amèriques, que se celebra avui a
la Facultat de Geografia i
Història de la Universitat
de Barcelona i demà i demà passat a Casa Amèrica
Catalunya. Uns quaranta
especialistes en l’Amèrica
Llatina aborden el passat
i present dels principals
aspectes socials, polítics i
econòmics de la regió i el
seu impacte en la realitat
actual. La conferència inaugural, Desafiaments i
reptes de la història del
temps present, és de Frédérique Langue, del
CNRS, París.

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘El projecte de futur
del Museu Nacional
d’Art de Catalunya’. A
l’Ateneu Barcelonès es du
a terme aquesta conversa
amb Pepe Serra, director
del Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC). El
Museu Nacional continua
en una etapa de transformació i canvi constant
per assolir el rol i la centralitat que li pertoquen.

BARCELONA

19.00 CINEMA
Retrospectiva: Carole
Roussopoulos. La Mostra de Films de Dones ofereix una retrospectiva de
l’obra d’aquesta cineasta
documentalista que va dedicar bona part del seu
treball a enregistrar les
successives onades de
l’activisme feminista i
d’altres moviments socials. El cicle, a cura de Nicole Fernández, delegada
general del Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, inclourà dues sessions i la projecció contínua
dels treballs de la cineasta
als monitors instal·lats a
la Sala Bentrobades de La
Bonne (c/ Sant Pere Més
Baix, 7).

BARCELONA
19.00 ACTE

IV Club de Lectura El
Corte Inglés. El club
promou el gust per la lectura, el debat i la reflexió
sobre el sentit dels textos.
En les sessions es comen-

BARCELONA

19.45 CONCERT
David, ‘Sam’, i Neirak
Quartet. El Jazz Sí Club
(c/ Requesens, 2) ofereix
un concert i una jam session de pop i rock aquesta
nit, a càrrec de David,
Sam, i Neirak Quartet.

BARCELONA

20.00 CONCERT
Joan Massotkleiner, Gemma Humet i Toti Soler actuen avui ■ ARXIU

Poesia per tota la ciutat
BARCELONA
POESIA

Des d’avui i fins diumenge, a diversos espais de la ciutat es du a terme una altra edició de la Setmana
de la Poesia de Barcelona. Aquest
any, les petites editorials s’han
aliat amb els centres cívics; a CosmoCaixa, amb els Llunàtics, coneixerem els poetes que escriuen
de nit; al Poble Espanyol, hi trobaran el seu espai els més petits de la
casa. La poesia envairà també el
recinte modernista de l’Hospital

de Sant Pau, els Cinemes Girona i
l’Ateneu Barcelonès.
Jaume Vallcorba, figura cabdal
del món editorial que va morir l’estiu passat, tindrà també un homenatge a través de destacats representants de les nostres lletres. I se
celebraran els cinquanta anys del
premi Amadeu Oller, un dels més
antics del país.
La Setmana arrenca a les 19.00
amb el lliurament del premi Jocs
Florals al Saló de Cent de l’ajuntament. A les 21.00, a la plaça del

Rei, Ovidi Montllor reviurà a l’escenari en l’espectacle poètic i musical Poema sense acabar, creat
pel músic i compositor Toti Soler
–i amic del poeta, actor i cantant
d’Alcoi– en col·laboració amb l’actor Joan Massotkleiner i la cantant Gemma Humet. A la mateixa
hora, al TNC, els poetes Fernando
Beltrán, Gemma Gorga, Miquel
Àngel Llauger i Berta Piñán protagonitzen el recital Generacions:
poesia i família.
REDACCIÓ

‘Clàssica a la Reial
Acadèmia’. Dins el cicle
de concerts Clàssica a la
Reial Acadèmia, la Reial
Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi proposa el
concert La història que
ens porta cap a la Gubaidulina actual, amb Anton
Serra, flauta travessera, i
Ayako Fujiki, piano.

BARCELONA

19.45 CONCERT
Jam session. 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. Cada dimarts, jam
session de pop, rock i
blues.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
‘Flamen-cura’. Són tres
sessions de música i ball
en directe, en un entarimat 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.
Paula Domínguez ■ ARXIU

‘Art and craft’ ■ ARXIU

Paula Domínguez, a les
Jazz Lab Sessions

Un documental sobre art i
falsificació

BARCELONA

BARCELONA

Paula Domínguez, reina de les cèlebres sessions
WTF de l’Apolo, protagonitza les Jazz Lab Sessions
del mes a Jamboree.

Art and craft, una pel·lícula sobre la falsificació
d’obres d’art, és El documental del mes. Avui es pot
veure a la sala Zumzeig.

20.00 / 22.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.00 DOCUMENTAL

BARCELONA

22.00 CONCERT
‘Blues Jam Session’.
El Harlem Jazz Club
de Ciutat Vella (c/ Comtessa de Sobradiel, 8)
és el marc, un altre dimarts, de les seves conegudes blues jam sessions, que coordina Hernán El Chino Senra.
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BARCELONA

‘Temps x temps. Caminem i fem salut’. Caminada per a persones que
vulguin fer una activitat
física en grup pels voltants de Manlleu. Lloc de
sortida i arribada: plaça
Fra Bernadí, al davant de
l’ajuntament.

왘 Apolo

SABADELL

19.30 CONFERÈNCIA
‘Lluís Benejam, un
compositor americà?’
L’auditori de la Fundació
Bosch i Cardellach és el
marc d’aquesta conferència a càrrec de Josep M.
Serracant. Format a Barcelona abans de la Guerra
Civil, Lluís Benejam viu
una postguerra amb les
dificultats que tots coneixem, però que li procuren
una formació excepcional
com a violinista i compositor. L’oportunitat de
creuar l’Atlàntic li obre
expectatives noves.

TARRAGONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘La ceràmica romana:
producció i comerç’.
Dins aquest cicle de conferències al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, avui s’ofereix la xerrada El fabricant de teules Herenni Optat: el ceramista que va posar sostre a l’imperi, a càrrec
d’Isabel Rodà.

TARRAGONA

19.00 LECTURA
‘Compartim la lectura’.
Dins el cicle Llegir el teatre, a la biblioteca pública
de Tarragona es fa un
comentari de la Selecció
de contes de Manuel de
Pedrolo.

L’acudit

<<

‘Crappy Tuesdays’

Barcelona Guitar
Trio

La festa dels dimarts a
la sala Apolo, a partir
de les 00.30

MANLLEU

10.00 CAMINADA

<<

Concert al Palau de la
Música, a les 21.00

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Fins al 17 de maig.
Horaris: dijous i divendres,
20.30, dissabtes, 18.00 i 20.30, i
diumenges, 18.00.

de dimarts a divendres, 20.30;
dissabtes 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.30. En doble programació, divendres 15 de maig,
Ultrashow, amb Miguel Noguera,
a les 23.30. El dissabte 16 de
maig, Miguel Lago a Soy un miserable, a les 23.30.

왘 Biblioteca

왘 Teatre

TEATRE

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Incendis, de Wajdi Mouawad. Dir.
Oriol Broggi. A partir del 17 de juny. Horaris: de dilluns a divendres, a les 20.00. Dissabte, 20 i
27 i diumenge, 21, funcions especials a les 18.00.

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. El curiós incident del gos a
mitjanit, de Mark Haddon, dir.
Julio Manrique. Fins al 24 de
maig.
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Frank V
(opereta d’una banca privada),
de Friedrich Dürrenmatt & Paul
Burkhard, direcció Josep Maria
Mestres. Fins al 17 de maig. Última setmana! Sobretítols en castellà i anglès, cada dissabte. Tot
pels diners 2. Cleopatra, d’Iván
Morales. Fins al 24 de maig.

왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Bruno & Jan (& Álbert). Del 7 al 24 de maig. De dimecres a dissabte, 20.30, diumenge, 19.00. A litle bit of soul,
concert de Nacho Melús. Teatre
familiar: Les supertietes, amb la
Cia. Brif, Braf, Bruf.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabtes, 17.30 i 20.00; diumenges, 17.30. I David Guapo.
Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00. Confessions de dones de
30. 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 del 14 de maig, Concerto a
tempo d’umore, autor i director
Jordi Purtí, amb l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà. De dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
12.00 i 18.00. I en doble programació Las noches del club de la
Comedia, dissabtes, a les 23.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Così fan
tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart. Dies 20, 21, 22, 24, 26, 27,
28, 29 i 30 de maig. Familiar: Els
músics de Bremen. Dies 23 i 24
de maig, a les 11.00.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: La flauta màgica Dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Amantes descontrolados. Dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Txema tea time. Divendres, 20.30.

XAVI TORRENT

Imatge promocional de l’espectacle ■ TEATRE GOYA

Musical ‘Guapos & pobres’ al Teatre Goya
BARCELONA TEATRE

Basat en el llibre Guapos y pobres, d’Alfredo Ruiz, arriba al Teatre Goya el musical Guapos & pobres sobre el procés d’adaptació que una generació, que va dels
20 als 45 anys, necessita per sobreviure feliçment en la societat on els ha tocat
viure.

왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació infantil: del 9 al
31 de maig, la companyia
Dreams Teatre presenta La bella
dorment (musical). Horaris: dissabtes i diumenges, a les 18.00.
Programació adults: Dilluns 11
de maig, a les 21.00,Quiero jugar
a un juego, amb David Moreno.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Blau marí, amb la Cia. Pinotxo
amb Bicicleta. Versió de Puff, el
drac màgic. A partir de 2 anys.
Horaris: divendres i dissabtes,
18.00; i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. No res, Sala Brossa,
del 14 al 31 de maig. De dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, a les 19.00. Somiant
en cocodrils, Sala Fregoli, fins al
24 de maig. De dimecres a dissabtes, 20.00; i diumenges,
18.00. La vida, anar tirant, Sala
Palau i Fabra, del 13 al 17 de
maig. De dimecres a dissabtes,
21.30; i diumenges, 20.00.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87. A
partir del 14 de maig Titzina presenta Distancia siete minutos,
de Pako Merino i Diego Lorca. De
dimarts a dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i
20.30, i diumenges, 18.00. L’Offlavillarroel: Ricard de 3r, dramatúrgia Gerard Guix, direcció
Montse Rodríguez, amb Quim
Àvila. Dimarts 12 i dimecres 13, a
les 20.30; dies 20, 21, 26, 27 i 28
de maig, a les 22.15.I en doble
programació: els divendres, a les
23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios
a 1.000 merdes de gags. I dissabte 16 de maig, Raúl Pérez a
Amor a primera risa, a les 23.00.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). Fugaç, de
Xavi Mañé, dissabtes de maig,
19.00. No és tan fàcil, per Truss
Espectacles, dissabtes de maig,
21.30. Raquel i Rachid, per Albur
Teatre, diumenge 17 de maig,
19.00. Criminal, per Sotacabina
Teatre, diumenge 17 de maig,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.30. La paradoxa de Protàgones, per T-14/15, diumenges 24 i
31 de maig, 20.30. Cinc instants
preciosos, per Brot escènic
(Alea Teatre), dissabte 30, 21.30,
i diumenge 31, 18.00.
왘 Romea,

Hospital, 51. Fins al 17
de maig Els veïns de dalt, de
Cesc Gay amb Pere Arquillué,
Àgata Roca, Nora Navas i Jordi
Rico. De dimarts a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00; i
diumenges, 18.00. I en doble
programació: OFF Romea: prorrogat, fins al 16 de maig, Waikiki
Honolulu, dramatúrgia i direcció
de Paul Berrondo, amb Borja Espinosa i Joel Minguet. Divendres,
22.30; i dissabtes, 22.45. A partir del 20 de maig, Entremeses,
de Miguel de Cervantes, dir. José
Luis Gómez amb Julio Cortázar,
Miguel Cubero, Palmira Ferrer,
Javier Lara, Luis Moreno, Inma
Nieto, José Luis Torrijo, Elisabet
Gelabert, Eduardo Aquirre de
Cárcer i Diana Bernedo. De dimarts a divendres, 20.30; dissabtes 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Locus Amoenus,
d’Atresbandes. Del 13 al 24 de
maig. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.30; i diumenges, a
les 18.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de Jordi Casanovas, dir.
Jordi Casanovas. Fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabte, 20.30; i diumenges,
18.30. I Luis Pardo, a En tu mente. Horaris: de dijous a dissabtes, 22.45 (dia 14 de maig, no hi
ha funció), i diumenges, 20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. De
l’1 al 17 de maig, L’avi Tonet, amb
la Cia. Jordi del Río, per a nens i
nenes a partir de 4 anys.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 29 d’abril al
17 de maig La Hydra presenta
Utilitat programada. De dimarts
a dissabtes, 21.00; diumenges,

19.00. Programació familiar: del
2 al 31 de maig Infants Terribles
presenta La fàbrica de les històries. Dissabtes, 18.00; i diumenges, 12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La gavina, d’Anton
Txèkhov, del 7 al 31 de maig. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació. Nues. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 19.00 i 21.30; i
diumenges, 19.30. Gisela y libro
màgico. Horaris: dissabtes,
17.00, i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión. De dimecres a divendres, 21.00, dissabtes, 18.30 i 21.30, i diumenges,
18.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. A la burgesa musical.
Dijous i divendres, 20.30; dissabtes, 20.00; i diumenges,
19.00.50 sombras de Andreu, divendres,
23.00;
dissabtes,
00.00, i diumenges, 20.30. Detectives Martínez, dissabtes,
22.00. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30, i diumenges, 17.00.

왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: dimecres, 20.00; dijous, 17.00; divendres i dissabte, 20.00; i diumenge, 18.00. Sala Tallers: Mots de
ritual per a Electra de Palau i Fabre. Horaris: dimecres, divendres i dissabte, 20.00, i diumenge, 18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Nancho Novo és El cavernícola. Horaris: dimecres, dijous i
divendres, 21.00; dissabtes,
20.00 i 22.00; i diumenge, 19.00.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Los Vivancos Aeternum. Horaris: dimecres i dijous, 21.00; divendres, 21.30; dissabtes, 18.30 i
21.30; i diumenges, 18.30.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Últimes setmanes! 31 de
maig, última funció de 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: Monòlegs, màgia, teatre. Sala Xavier Fàbregas:
Teatre, màgia, improvisació...
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 17 de maig. Estrena el 7
de maig Diary of a scoundrel,
d’Alexander Ostrovsky. De dijous
a dissabtes, 20.30; i diumenges,
18.00. En anglès. Estrena el 29
de maig Pàginas arrancadas del
diario de P, d’I. del Moral.

왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Mares i
filles amb la Nina, la Mariona
Castillo i la Clara Peya. De dijous
a dissabtes, 22.00, i diumenges,
20.00. Happy love o love story!,
de Toni Sans i Rubèn Muntañola.
Dimarts i dimecres, a les 20.30.
Estrena el 14 de maig Fang a les
costelles, de Gerard Vàzquez
amb Eudard Doncos, Ramon Canals i David Garcia Llop. De dijous a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. Guapos&Pobres, de Xavier
Torras i Toni Martín amb Ivan Lavanda, Elena Gadel, Mariona
Castillo, Muntsa Rius, Frank
Capdet, Xavi Duch, Jorge, Velasco i Gracia Fernández. Horaris:

116737-1110667A
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es troba en un moment
d’expansió comercial, i en
una jove que després d’estar a Barcelona rep l’encàrrec de tirar endavant
un hospital destinat als
més desvalguts on encara
s’ha de lluitar perquè les
creences religioses no fre12elsMayo,
nin
avenços2015
de la cièn-
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tuds que té en una època portant femení, com això
en què les dones estaven s’ha anat perdent fins a ar-

tall d’exemple, explica
Ferrándiz: “A l’escola,
quan expliquen l’origen
del valencià, de la nostra
llengua, es parla dels trobadors occitans, i jo pregunto a la meva filla: «I les
trobadores?» També existien, i això no és recull als
llibres d’ESO.” ■

‘Joan Miró: arrels’ es pot veure al Foyer i a la sala Lluís Millet
del Palau fins al 31 de maig ■ ANTONI BOFILL

de Miró no parlem de pàtria, sinó que fem referència a la natura física, a la
terra que d’alguna manera
fa créixer les plantes i els
arbres”, va aclarir.
A les escultures d’Arrels, Miró recupera l’objecte, “influït per la idea d’objecte trobat dels surrealistes”. Aquest objecte trobat
“ve sempre del món de la
natura, de l’objecte quotidià que la gent del camp
utilitza”, va precisar Montaner, que va remarcar
també que, a partir de l’assemblatge de diferents objectes, l’artista català
“crea éssers nous”. ■

Escultures de Miró al
Palau de la Música
Redacció
BARCELONA

El Palau de la Música ofereix Arrels, una exposició
amb sis escultures de Joan
Miró i diverses fotografies
de Joaquim Gomis, testimoni del procés creatiu
del pintor. La mostra –emmarcada en el diàleg amb

altres arts plàstiques que
busca des de fa uns anys el
Palau– vol evidenciar la
rellevància que tenien la
terra –entesa com a sòl– i
l’art popular per a l’artista.
Les fotografies de Gomis
van ser preses entre el seu
taller al passatge del Crèdit de Barcelona i al Mas
Miró de Mont-roig, els in-
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drets on el pintor i escultor creava les seves peces,
la creació i el somni.
Teresa Montaner, conservadora de la Fundació
Miró, va explicar ahir que
el títol de l’exposició “respon a la importància que
Miró donava a la terra i a
l’art popular”. “Quan ens
referim a arrels en el cas
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Setmana de la Poesia de Barcelona

Els Jocs Florals obren avui la Setmana
de la Poesia de Barcelona, on hi
recitarà la mítica actriu Julie Christie

Lletra,
música,
imatge
Valèria Gaillard
BARCELONA

El lliurament del Premi de
Poesia dels Jocs Florals a
l’escriptor Miquel de Palol
donarà avui el tret de sortida de la Setmana de Poesia de Barcelona, set dies
plens
d’esdeveniments
culturals
al
voltant
d’aquest gènere titllat de
minoritari, però ben viu a
Catalunya, amb més de
cent petits segells que publiquen versos arreu del
territori, tal com apunta el
crític Sam Abrams, codirector de la Setmana.
El poemari distingit,
Dos cors per una bèstia,
s’ha imposat sobre els 82
originals presentats, i serà
publicat per Proa. “Podria
semblar una història, però
són variacions en sentit
musical”, explica el poeta i
novel·lista barceloní. Sobre el “tema” del poemari:
“Tracta sobre el pas del
temps i sobre com s’erosionen els sentiments.”
Miquel de Palol ha merescut diversos guardons
al llarg de la seva dilatada

carrera literària, que
compta amb fites com ara
la novel·la El jardí dels set
crepuscles (1989), mereixedora del Joan Crexells(1989), el Crítica Serra d’Or (1990), el Nacional
de la Crítica (1990) i el Nacional de Literatura Catalana-narrativa (1990).
Prendre el pols al batec
No hi ha “una poesia”, sinó
que la poesia es declina en
diverses maneres de fer.
Amb aquest pensament al
cap, i amb ganes de prendre el pols a aquest “batec”
creador ric i plural, els dos
directors de la Setmana,
Sam Abrams i Teresa Colom, han ideat un progra-

Per primer cop la
Setmana s’obre
al cinema, amb
tres projeccions
als Cinemes
Girona
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ma amb una trentena
d’activitats que té com a
lema Poesia total!
Per primer cop, la Setmana s’obre al cinema i
han organitzat tres projeccions al cinema Girona
de Barcelona, començant
per Amour fou, un film sobre el poeta romàntic
Heinrich von Kleist. Després del visionat, es tractarà de la relació entre la vena poètica i el suïcidi en
una taula rodona (13 de
maig). Altres films que es
projectaran són El club de
los poetas muertos i Remando al viento.
Entre els recitals, destaca el dedicat al nord
americà Walt Whitman,
autor de Fulles d’herba, i
que acaba de ser traduït
integrament al català (dijous 14 de maig). La poesia
anglesa també estarà present a Stop all the clocks...,
amb la mítica actriu de
Doctor Zhivago, Julie
Christie, i la poeta Marta
Pessarrodona (15 de
maig), que oferiran un
tast de la creació britànica
des de Christina Rossetti

fins a Sylvia Plath. La creació catalana no faltarà
amb diverses sessions entre les quals, Vèncer el
temps: poetes recuperats,
en què participaran una
desena d’autors que llegiran clàssics (13 maig).
En l’apartat de concerts
L’Ovidi. Poema sense acabar, és un espectacle amb
Toti Soler “que reivindica
Ovidi Montllor com a poe-

ta”. Erato: poesia i òpera
“mostrarà els vincles entre la poesia catalana i la
música. (13 de maig),
mentre que Pau Riba oferirà un concert en què “vol
explicitar la seva relació
amb el món de la poesia”
(15 de maig).
Homenatge a Vallcorba
La Setmana ret homenatge a l’editor de Quaderns

Crema i Acantilado, Jaume Vallcorba, mort l’estiu
passat en una sessió que
comptarà amb intel·lectuals com Rafael Argullol,
Ponç Pons o Lola Badia.
“Vallcorba mantenia una
relació molt intensa amb
la poesia; en va escriure de
jove i després va ser un
gran lector de poesia, crític i editor” (14 de maig).
Teresa Colom va desta-

Poesia total!
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ewa Lipka, Sharon
Olds i Charles
Simic, al Palau
La XXXI Edició del Festival Internacional de Poesia aplega
dilluns 18 de maig al Palau de
la Música Catalana una mostra de la creació poètica actual d’arreu del món amb

noms de prestigi internacional
com ara la nord americana
Sharon Olds (San Francisco,
1942), considerada l’hereva
de Walt Whitman. “Fa un realisme líric, i la seva narrativitat
està al servei de l’autenticitat”,
comenta Sam Abrams, que
dirigeix la Setmana i el Festival
per darrer cop (serà substituït
per Manel Forcano). Altres

noms: el poeta serbi arrelat
als Estats Units Charles Simic
(Belgrad, 1938), que “combina l’humor i el drama per intentar despertar-nos”.
De Cracòvia arriba Ewa
Lipska (Cracòvia, 1945), que
pertany a la constel·lació dels
grans poetes polonesos del
segle XX i que “sempre qüestiona el món on vivim en la se-
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David Castillo

Julie
Christie, a
l’esquerra. A
la dreta, Pau
Riba, Miquel
de Palol,
Sharon Olds i
Charles
SImic ■ AFP
PHOTO / ARXIU /
SETMANA DE LA
POESIA
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Anna Tortajada mira la v
dels ulls innocents de d

Què fa la
V. Gaillard
BARCELONA

car de la programació l’espectacle contacontes Qui
no sap riure no sap viure.
Poemes, raps i cançons
per a xiquets de 6 a 6.000
anys, que es farà al Poble
Espanyol (17 de maig).
Per a un públic familiar
també hi ha l’espectacle
La lluna la pruna, “un recull d’històries curtes articulades a partir de les cançons tradicionals catala-

nes” i que s’adreça a nens i
nenes de 0 a 5 anys (16 de
maig). Amb un pressupost
de 238.500 euros, la Setmana s’estén per nous espais, com ara el Planetari
del CosmoCaixa, el MACBA, tres centres cívics o el
recinte de Sant Pau. Totes
les activitats són gratuïtes
i es poden consultar a
www.barcelona.cat/setmanapoesia. ■

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

va obra”. La cordovesa Elena
Medet és la poetessa més jove del grup (és nascuda el
1985), autora de Mi primer bikini (2002) amb el qual va obtenir el premi Andalucía Joven
amb només 16 anys “És una
de les veus més fresques i innovadores de la llengua espanyola actuals”.
La representació catalana
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està assegurada amb el poeta
de Cervelló Carles Camps
Mundó, que “fa una poesia
conceptual i reflexiva de caire
metaliterari”, i la també veterana Montserrat Rodés (Barcelona, 1951), una autora que
“explora el seu món interior
en la seva poesia” i que per
primer cop participarà en el
festival.

Després de tres o quatre
preguntes al voltant de la
seva novel·la, Lili i Marlene (Columna), Anna Tortajada ho deixa anar:
“L’amor és una cosa limitada.” Limitat perquè no
és el somni ensucrat que
ens venen a través de les
pel·lícules, “les de Walt
Disney haurien d’estar
prohibides”.
Lili i Marlene, dues germanes bessones, són testimoni de la degradació que
pateix la relació amorosa
que manté la seva mare
amb un home. “Les nenes
van veient coses que no
quadren, el deteriorament de la mare, com es va
apagant”. El problema, i
aquí l’escriptora ho deixa
ben clar, és que “no hi ha
víctimes ni botxins, tothom és còmplice”. La situació és la següent: “Les
nenes s’estimen la parella
de la seva mare i aquest se
les estima a elles, així com
a la mare, la situació és
d’impotència total”. Les
nenes són molt diferents
entre elles, són el seny i la
rauxa, i la seva veu es va alternant a l’hora d’explicar
els esdeveniments. “Volia
explicar la història des del
punt de vista de les germanes perquè era l’única manera que ningú jutgés. És
la mirada neta que diu:
Què fa la mama?”
Pel que fa a la mare,
Tortajada la descriu com
“una dona normal i corrent que s’ha enamorat”.
El cas és que viu aïllada a
Barcelona (és alemanya), i
comença disculpant “coses que grinyolen” fins que
arriba a un punt que la situació és insostenible.
Aquí és on emergeix la clatellada: “L’amor és una cosa limitada.” “Aquestes relacions d’amor idealitzades són la perversió més
absoluta, només un bebè

Anna Tortajada (1956

mereix un amor inc
cional; en les relacio
parella sempre busq
una crossa en l’altr
una relació de depen
cia on cadascú tira m
al pati de l’altre.”
Tortajada, que as
ra parlar de coses qu

“No hi ha
víctimes ni
botxins, totho
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l’escriptora

va, però només perquè la
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tuds que té en una època portant femení, com això
en què les dones estaven s’ha anat perdent fins a ar-

Ferrándiz: “A l’escola,
quan expliquen l’origen
del valencià, de la nostra
llengua, es parla dels trobadors occitans, i jo pregunto a la meva filla: «I les
trobadores?» També existien, i això no és recull als
llibres d’ESO.” ■

‘Joan Miró: arrels’ es pot veure al Foyer i a la sala Lluís Millet
del Palau fins al 31 de maig ■ ANTONI BOFILL

de Miró no parlem de pàtria, sinó que fem referència a la natura física, a la
terra que d’alguna manera
fa créixer les plantes i els
arbres”, va aclarir.
A les escultures d’Arrels, Miró recupera l’objecte, “influït per la idea d’objecte trobat dels surrealistes”. Aquest objecte trobat
“ve sempre del món de la
natura, de l’objecte quotidià que la gent del camp
utilitza”, va precisar Montaner, que va remarcar
també que, a partir de l’assemblatge de diferents objectes, l’artista català
“crea éssers nous”. ■

Escultures de Miró al
Palau de la Música
Redacció
BARCELONA

El Palau de la Música ofereix Arrels, una exposició
amb sis escultures de Joan
Miró i diverses fotografies
de Joaquim Gomis, testimoni del procés creatiu
del pintor. La mostra –emmarcada en el diàleg amb

altres arts plàstiques que
busca des de fa uns anys el
Palau– vol evidenciar la
rellevància que tenien la
terra –entesa com a sòl– i
l’art popular per a l’artista.
Les fotografies de Gomis
van ser preses entre el seu
taller al passatge del Crèdit de Barcelona i al Mas
Miró de Mont-roig, els in-
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drets on el pintor i escultor creava les seves peces,
la creació i el somni.
Teresa Montaner, conservadora de la Fundació
Miró, va explicar ahir que
el títol de l’exposició “respon a la importància que
Miró donava a la terra i a
l’art popular”. “Quan ens
referim a arrels en el cas
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Cataluña

A. Bofill

«Cabeza de toro»
«Personaje y pájaro»,
la escultura que abre la
exposición en el Palau
de la Música Catalana

Miró entra en el Palau
Una exposición reúne varias esculturas de gran tamaño del artista
Víctor Fernández

BARCELONA- Ningún otro artista
como Joan Miró ha sabido mirar
la naturaleza como inspiración
para su trabajo. La tierra, la flora,
los animales, la gente que trabaja
en el campo, todo ello le sirvió
como guía para muchos de trabajos, un terreno que iba mucho
más allá de la pintura.
Al Miró escultor también le
atrajo beber del ambiente natural
para crear lo que era su personal
interpretación del «objet trouvé».
Eso es lo que puede encontrarse
en una exposición fascinante,
aunque de pequeño formato, que
durante este mes puede visitarse
en el Palau de la Música Catalana
de Barcelona donde el arquitecto
Lluís domènech i Montaner puso
en práctica algunos .
Decía Miró, en una entrevista
con Georges Charbonnier, en
1951, que esculpía «por el contacto directo con la tierra, con las
piedras, con un árbol. Cuando

A la manera de imprescindible
vivo en el campo, nunca pienso en
la pintura. Al contrario, es la escul- material documental, la expositura lo que me interesa». El fruto ción cuenta también con fotograde ese interés son las obras que, fías de Joaquim Gomis, quien
procedentes de la Fundació Joan fuera buen amigo del artista y un
Miró, ocupan el Foyer y la Sala privilegiado espectador de todo el
Lluís Millet del Palau de la Música proceso creativo. Pero en las imágenes presentes en el Palau no
Catalana.
Interesado siempre por reno- vemos en ningún momento la
varse como autor, en estos traba- imagen de Miró –a excepción de
jos realizados entre 1969 y 1981, un retrato de la entrada– sino que
bebe también de la tradición y del vemos la inspiración, las raíces de
arte popular, como subrayó ayer las esculturas. Son fotografías
la conservadora de la Fundació realizadas en el pasaje del Crèdit,
Miró, Teresa Montaner, en la presentación
de la muestra. Un buen
ejemplo lo encontramos en la pieza que
abre el recorrido, «Personaje y pájaro» (1970),
situada en el vestíbulo
del musical edificio
modernista, y que fue
el modelo para la obra
monumental y cromática que en 1982 se
erigió en Houston (Estados Unidos). Es un
ejemplo del minimalismo mironiano, de
cómo el empleo de
unos materiales encontrados
pueden
servir para trazar las
formas del hombre y el
animal que protagonizan el conjunto de
bronces.
La naturaleza es la inspiración del autor
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en Barcelona, que fue vivienda y
taller del pintor y escultor, y otras
captadas en el Mas Miró de Montroig, el espacio que el artista inmortalizó en una de sus telas más
celebradas: «La masía». La cámara de Gomis se fijó en el detalle
pequeño, en objetos y piezas que

después acabaron convirtiéndose
en una pieza indispensable de sus
esculturas. Eso es evidente en las
obras, también presentadas en el
Palau de la Música Catalana, «El
equilibrista» (1969), «Mujer con
cántaro» (1970), «Cabeza de toro»
(1970), «El rey guerrero» y «Cabeza y pájaro» (estas dos últimas de
1981).
Tan amante de la música, especialmente del jazz, habría estado
especialmente feliz de saber que
ejemplos de su producción escultórica dejaban el museo para pasar a ser residentes temporales de
la sede del Orfeó Català.
● DÓNDE: Palau de la Música
Catalana.

●

CUÁNDO: Hasta el 31 de mayo.

La muestra
permite un
diálogo entre las
obras y el edificio
modernista
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Vegeu els tràilers de les pel·lícules d’estrena i les sales de cinema de
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Catalunya on es projecten a www.lavanguardia.com/trailerscine
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Cartellera elaborada per OneData. comercial@onedata.es

IDEES

Animació:

El Jamboree acull la compositora i cantant malaguenya
Paula Domínguez, la qual
gaudeix d’una versatilitat
estilística que li permet endinsar-se en el soul, pop, jazz i
flamenc. Domínguez ofereix
una descàrrega de soul sense
concessions amb la seva prodigiosa veu. 20 h. 12 euros.

Paula Domínguez

Els guitarristes Manuel
González, Xavier Coll i
Luis Robisco actuen al Palau
de la Música, en el marc del
cicle Mestres de la Guitarra
Espanyola. Durant el recital
interpretaran obres d’Isaac
Albéniz, Manuel de Falla,
Astor Piazzolla i Paco de Lucía.
21 h. 30 euros.

Xavier Coll
ter

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

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

NSA.

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

22.00

G

M

114 min.

EAN-CHARLES HUE. INT.: M. DAUBER I M. DORKEL.

12 A

ple del Jason, un jove ienix de 18 anys. Ell i els germans es
per robar un carregament de carbó.
94 min.
18.00

a una despedida

MANUELA MORENO. INT.: C. DE MOLINA I M. HERVÁS.

16 A

amigues a la vintena decideixen anar de comiat de soltera a Gran
97 min.
a 16.00
22.30
ar 20.00 22.00
D 22.45
ta 19.30
00.15
m 16.00 22.30
16.00 20.00

R.: D. MACKENZIE. INT.: J. O’CONNELL I B. MENDELSOHN. 16

A

traviolent és transferit del reformatori a la presó per a
106 min.
22.00

uè t’hem fet?

PHILIPPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER I C. LAUBY.

APTA

uil són uns pares soferts que esperen que la filla menor, molt
es casi per l’Església.
97 min.
16.00 18.00 20.00

IR.: ZERESENAY BERHANE MEHARI. INT.: M. GETNET.

12 A

ns homes intenten segrestar una adolescent de 14 anys per
96 min.
16.00 17.45
16.10 18.15 20.25 22.30

REGNE UNIT. 2015. DIR.: JOHN MADDEN. INT.: DEV PATEL I MAGGIE SMITH.

. DIR.: PAOLO VIRZI. INT.: F. BENTIVOGLIO I V. GOLINO.

7 A

Nadal, un tot terreny de luxe treu un ciclista de la carrete111 min.
20.00 22.10
22.30
16.00
nes 16.00 18.05 20.10 22.15
a
22.25

09. DIR.: RADU MIHAILEANU. INT.: M. LAURENT.

APTA

ndrei Filipov era el millor director d’orquestra de la URSS i dirigia
del Bolshoi. Però en plena glòria va ser acomiadat. 119 min.
18.00

G
APTA

Comèdia dramàtica: El nou exòtic Hotel Marigold és el somni del Sonny, però li
exigeix més temps del qual disposa.
123 min.
Cinesa Diagonal
22.30

El último lobo (Wolf Totem)

XINA, FRANÇA. 2014. DIR.: JEAN-JACQUES ANNAUD. INT.: SHAOFENG FENG.

7 A

Aventura: Any 1969. Chen Zhen, un jove estudiant de Pequín, és enviat a la Mongòlia
Interior per educar una tribu de pastors nòmades.
118 min.
Cinesa Diagonal Mar 17.00

El viaje más largo

EUA. 2015. DIR.: GEORGE TILLMAN JR.. INT.: S. EASTWOOD I B. ROBERTSON.

Ex-machina

REGNE UNIT. 2015. DIR.: ALEX GARLAND. INT.: S. MIZUNO I O. ISAAC.

12 A

Thriller: Un programador de 24 anys participa en un experiment d’intel·ligència artificial.
108 min.
c Yelmo Cines Icaria
22.40

Fast & Furious 7

Felices 140

16.00
16.00
16.10
16.05
16.10
16.00

18.00
18.00
18.10
18.05
18.15
18.10

20.00
20.00
20.20
20.10
20.20
20.20

G

22.00
22.00
22.20
22.15
22.25
22.30

c
c
EUA. 2015. DIR.: TIM JOHNSON.
APTA c
Animació: Quan la Terra és presa pels Boov, una raça alienígena a la recerca d’un lloc
on establir-se, tots els humans són reubicats.
93 min.
Cinesa Diagonal Mar 18.15

Home: llar dolça llar

Kingsman. Servicio secreto

REGNE UNIT. 2015. DIR.: M. VAUGHN. INT.: COLIN FIRTH I MICHAEL CAINE.

c

L’últim concert

EUA. 2012. DIR.: Y. ZILBERMAN. INT.: C. KEENER I C. WALKEN.

12 A

Comèdia: Amb motiu del seu 40 aniversari, l’Elia comunica a amics i familiars que li
ha tocat l’Euromilió.
97 min.
Cinesa Diagonal Mar 16.00
PALAU DE LA MUSICA CATALANACinesa Heron City 3D 16.00

APTA

Drama: El futur d’un quartet de corda de Nova York està a punt de rebre un cop moltc
dur.
105 min.c
n Cinemes Texas
20.15

La canción del mar

IRLANDA. 2014. DIR.: TOMM MOORE.

7 A

Animació: El Ben i la Saoirse viuen en un far, a la part més alta d’una petita illa, amb
el seu pare, que per protegir-los dels perills de la mar els envia a viure amb la sevac
àvia a la ciutat.
93 min.
Cinesa Heron City 3D 16.15 18.20
Verdi Kids HD
16.30 18.20
c Yelmo Cines Icaria
15.50 17.50 19.50

La casa del tejado rojo

16 A

16 A

Acció: Un noi del carrer és reclutat per una organització d’espies per a un dels seus
programes.
129 min.
Cinesa Diagonal Mar 19.30
c Yelmo Cines Icaria
22.15

JAPÓ. 2014. DIR.: YÔJI YAMADA. INT.: TAKAKU MATSU I HARU KUROKI.

Acció: Deckard Shaw esdevé el pitjor perill de Dominic Toretto i la seva família quan
busca venjança per la mort del seu germà.
137 min.
Arenas de Barcelona 21.50
Cinesa Diagonal
19.45
Cinesa Diagonal Mar 16.20 19.00 21.50
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.50 21.45
Cinesa La Maquinista 15.30 18.30 21.20
00.10
Cinesa Maremàgnum 19.50 22.25
Glòries Multicines
22.00
c Yelmo Cines Icaria
16.00 19.00 22.00
ESPANYA. 2014. DIR.: GRACIA QUEREJETA. INT.: M. VERDÚ I A. DE LA TORRE.

M

c Balmes Multicines
c Boliche
Comèdia
Gran Sarrià Multicines
c Renoir Floridablanca
c Verdi HD

7 A

Drama romàntic: Se centra en el romanç entre el Luke i la Sophia. Segons van posant a prova el seu amor amb ideals i visions de la vida diferents, la Sophia i el Luke
estableixen una connexió inesperada amb l’Ira.
139 min.
Arenas de Barcelona 16.00 19.00 22.00
Aribau Multicines
16.10 19.05 22.00
c Balmes Multicines
16.10 19.10 22.10
Bosque Multicines
16.15 19.15 22.15
Cinesa Diagonal
16.00 18.00 20.25 22.35
Cinesa Diagonal Mar 16.30 19.15 22.00
Cinesa Heron City 3D 16.00 19.00 22.00
Cinesa La Maquinista 16.20 19.00 21.40
00.15
Cinesa Maremàgnum 16.15 19.20 22.00
Glòries Multicines
16.00 19.00 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.10 19.05 22.00
Palau Balaña Multicines 16.00 19.00 21.55
c Yelmo Cines Icaria
16.00 19.00 22.00

EUA. 2015. DIR.: JAMES WAN. INT.: VIN DIESEL I PAUL WALKER.

o

dapest

El nuevo exótico Hotel Marigold

7 A

Drama: L’anciana Taki rememora en un quadern els dies que va viure a la casa de la
teulada vermella.
136 min.
c Méliès
17.45

La dama de oro

REGNE UNIT. 2015. DIR.: S. CURTIS. INT.: HELEN MIRREN I RYAN REYNOLDS.

13 A

Drama: Després de fugir de Viena 60 anys enrere, durant la Segona Guerra Mundial,
una dona jueva anomenada Maria Altmann emprèn un viatge per reclamar les possessions que els nazis van confiscar a la seva família, entre elles la cèlebre obra de
Gustav Klimt Retrat d’Adele Bloch-Bauer I.
110 min.
tència del xicot, l’Am
Arenas de Barcelona 19.45
Aribau Multicines
16.10 19.05 22.00
c Balmes Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
L
EU
Bosque Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
Drama:
Cinesa Diagonal
16.00 20.20
estr
Cinesa Diagonal Mar 16.00
c
Comèdia
20.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15

s
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Intèrpret i essències
CRÍTICA DE CLÀSSICA

Alisa Weilerstein
Lloc i data: Palau de la Música
(7/V/2015)
JORGE DE PERSIA

Si fa tot just cent anys Pau Casals
va incorporar el violoncel solista
a l’escenari del concert, ara dis
posem per al segle XXI d’una sè
rie d’instrumentistes que –per
esmentarne només tres dels que
ens han visitat recentment,
Queyras, Gabetta i Weilerstein–
presenten ja tres maneres, tres
perfils, sense que això els faci ser
aliens a l’altre. Queyras, més pro
per en la sensibilitat a Bach, Ga

betta, del món romàntic, i Wei
lerstein, en la qual Kodaly sembla
haver trobat la intèrpret de la se
va virtuosa Sonata, tan complexa
i abocada amb tanta gràcia i mu
sicalitat.
El recital de Weilerstein ens va
deixar un gran moment en el seu
Kodaly. La jove violoncel∙lista
disposa d’una ductilitat sorpre
nent en l’arc, límpid, d’ostentació
en la gradació dinàmica i en els
atacs, claredat en el so, en la bi
cordalitat, i virtuosisme a la seva
mà esquerra que suma precisió i
formidable afinació. Si hi afegim
la brillantor de la seva dicció, que
va omplir la sala amb escàs públic
del Palau, som sens dubte davant
una de les grans d’avui.

Un concert més
OBC + Pablo González +
Kari Kriikku (clarinete)
Lloc i data: L’Auditori (9/V/15)
J. DE PERSIA

Fa poc, amb motiu de Nielsen,
em preguntava de quina forma
es programa a l’OBC. Aquest
concert, per exemple, podria
merèixer un comentari condes
cendent, va ser agradable al pú
blic... Però, no és possible pro
gramar amb idees i il∙lusió

d’aportar alguna cosa? Allò de
sempre a casa, agradar amb la ta
quilla i fer una picada d’ullet a no
se sap què... Al desert que és la
contemporània en aquest país
ens programen –amb composi
tora present per explicar el que
se sentirà (que si no se sent no
cal explicació)– el Concert per a
clarinet de la coreana Unsuk
Chin (1961), molt promoguda
per una elit que va a la seva. Obra
agradable, amb una part solista
molt ben escrita en la gamma de
recursos del clarinet i fins i tot

Sensible a ampliar el repertori
d’aquest instrument –Britten és
un clàssic gairebé–, ens va propo
sar, a més del breu tema que el
compositor britànic va dedicar a
Paul Sacher i que precedeix les
onze variacions de diversos com
positors, una agradable i convin
cent versió d’Omaramor, un petit
poema en el qual el seu compa
triota Osvaldo Golijov deixa en
treveure un tema famós de Gar
del. Però d’aquest a Bach, hi ha
un llarg camí, i la versió que la
violoncel∙lista va fer de la Suite
núm. 3 ens fa pensar que la intèr
pretdisposadellibertatenlaseva
manera d’entendre la partitura,
encara que hi ha un límit, i no pot
alterar les essències. Va fer una
lectura en molts moments massa
romàntica, amb un fraseig que
estira la frase, alterant el gest bar
roc de Bach.c

amb musicalitat (no hi podien
faltar els multifònics), però d’es
tructura orquestral decorativa:
l’obra global d’Unsuk Chin és
eficaç, amb color, però de super
fície. Excel∙lent el clarinetista
finlandès.
Així que, per compensar en ta
quilla, de nou el gran Txai
kovski. D’aquesta 4a Simfonia,
eloqüent, dramàtica, Pablo Gon
zález en va fer una versió amb
bon resultat a l’scherzo i bona
expressió a l’últim moviment,
encara que l’inici va estar man
cat d’esperit i color per atendre
la superfície melòdica i descurar
la profunditat dramàtica, en un
marc una mica pesant.c

CIÓ

B

Maig 2015

ORDINADOR PORTÀTIL AIRIS KIRA N10040
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Barcelona ciutat
Setmana de la Poesia de Barcelona.

Recital de poesia de l’editorial Tres i
Quatre.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62 (19
hores).
Setmana de la poesia de Barcelona.

Recital de poesia a càrrec de la poetessa Carme Catà, amb acompanyament musical.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321 (19
hores).
Setmana de la Poesia de Barcelona. A

Taula de poetes: Fes-me el tall: s’esquinça la pell de sal, dues de les
poetes més reeixides en el panorama
líric català, Mireia Calafell i Blanca
Llum Vidal, abandonaran la reflexió
estàtica sobre l’escriptura per transformar l’espai en un recital cinètic.
Gratuït.
Auditori de la Fundació Antoni Tàpies.
Aragó, 255 (19.30 hores).

JOAN MIRÓ: ARRELS
Exposició al Palau de la Música
Fins al 31 de maig (amb la visita
guiada o concert, o per 2 euros els
dies 16, 17, 24 i 30 de 10 a 14 h)

]El Palau de la Música ofereix un nou àmbit en el qual poder gaudir de

l’obra de Joan Miró. La fundació que porta el nom de l’artista ha cedit a
la sala de concerts mitja dotzena d’escultures creades entre els anys
1969 i 1981 i que, situades al Foyer i a la Sala Lluís Millet, entronquen
amb l’univers modernista que es va inspirar també en la naturalesa

Miró es fon amb el Palau
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E

stàmoltbéqueaques
tes escultures es tro
bin en un edifici tan
imbuït pel món de la
naturalesa”, afirma Teresa
Montaner, conservadora de la

i la natura, en la tradició i l’art
popular... una inspiració que
també Lluís Domènech i Mon
taner va representar en la deco
ració de l’edifici modernista.
Allà es poden veure ara la
carbassa, el cullerot, la bóta de
vi... Com més popular és un ob
jecte, més universal resulta,

més a fons l’estudi. I a partir
d’ells fa les seves composicions,
esbossos que després es con
vertiran en maqueta i en con
tramaqueta on vessar el bronze
líquid.”
Així es poden veure (i fins i
tot tocar) L’equilibrista, Dona
amb càntir, Personatge i ocell,

Setmana de la Poesia de Barcelona.

aprendre a evitar residus innecessaris.
Centre cívic El Coll  La Bruguera. L’Aldea,
15 (18.30 hores). Gratuït.

Tempestes solars: un risc natural emer
gent. Conferència a càrrec del doctor

Miquel Torta, de l’Observatori de Física Còsmica de l’Ebre .
Residència d’Investigadors. Hospital, 64
(18.30 hores).

TELÈFONS
Ú T I LS

Viajeras.
Presentació
d’aquest documental amb Joan Escriu i Max López.
Llibreria Altaïr. Gran Via de les Corts Ca
talanes, 616 (19 hores).
Familias

Obert 24 hores. Dintre del cicle sobre

la Xina, projecció d’aquest documental, el qual s’endinsa en la diversitat
ètnica de la Xina a partir d’una família musulmana de l’ètnia hui, que regenta un restaurant a Xangai.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

role Roussopoulos va dedicar bona
part del seu treball a enregistrar les
successives onades de l’activisme feminista i altres moviments socials.
Avui es projecta el documental Y’a
qu’à pas baiser! (Basta con no follar)
a favor de l’avortament i la contracepció lliure que alterna imatges de
la primera manifestació feminista
multitudinaria a París.
La cuina, Espai Francesca Bonnemaison.
Sant Pere Més Baix, 7 (19 h). Gratuït.

Robyn Wiegman. Aquesta professora

Millor que nou, reparat. Taller per

Pau Claris i la República catalana. Conferència a càrrec d’Agustí Alcoberro,
ex-director del Museu d’Història de
Catalunya i professor d’història moderna a la UB.
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12 (19 hores).

Retrospectiva: Carole Roussopoulos
10 Films en loop: anys 70 a 2000. Ca-

Marta Pessarrodona, Marta Pera Cucurell i Jaume Pons Alorda llegeixen
textos de W. H. Auden, T. S. Eliot i Dorothy Parker.
CCCB. Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona. Montalegre, 5 (20.30 ho
res). Gratuït.
de literatura de la Duke University
pronuncia les conferències Racial
sensations: Writing sost-slavery subjectivity (12.30 h, aula 113A, edifici
històric de la UB, Gran Via de les Corts
Catalanes 585) i Don’t look away: Race, sex, and Kara Walker’s pPornopticon (19.30 h, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona-CCCB.
Montalegre, 5).

Concerts de l’Esmuc. Concert per a guitarra i conjunt de percussió.
Sala Tete Montoliu de L’Auditori. Lepant,
150 (19 hores). Gratuït.

A. BOFILL

L’equilibrista,
Dona amb càntir
o Cap i ocell, entre
les peces que es
poden veure a la
sala Lluís Millet

Fundació Joan
Miró, en la pre
sentació d’aquest
nou diàleg del Pa
lau de la Música
amb les arts plàsti
ques. Després de Perejaume i la
seva alzina Muntanera, i des
prés de la proposta de pernoc
tacióquehivaferl’artistaEuge
nio Ampudia, el Palau continua
endavant amb la seva reflexió
sobre la creació i el somni tot
exposant l’obra que Miró va pa
rirambl’ànimaposadaalaterra

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

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

deial’artista.“Mi
ró comença la se
va etapa com a es
cultor de forma
profusa als anys
quaranta, incor
porant diferents objectes, és
sers nous, éssers del món de la
naturalesa, eines de la gent del
camp. Sentia la necessitat de
tornarlos a la naturalesa”,
apunta Teresa Montaner.
“Quan després de la guerra tor
naainstal∙larseaMontroig de
manera definitiva se’n planteja

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

Capdebrau,ElreiguerreriCapi
ocell. I confrontades a més amb
les fotos que Joan Gomis va fer
al seu estudi mentre les creava.
“Miró apreciava més un culle
rot que una ceràmica xinesa,
responia més a les necessitats”,
conclou Montaner. “La seva re
lació amb l’anonimat el du a re
nunciar a la mateixa autoria,
com demostra el fet de necessi
tarunartesà,Perallada,dequili
encantava que no recobrís de
pàtina les escultures, ja que així
era un fet més natural”.c

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

La cultura popular al Raval. Conferèn-

cia de Ferran Aisa, historiador.
Centre cívic Drassanes. Nou de la Ram
bla, 43 (19.30 hores).
< YO >< YO >< YO >. Presentació

d’aquest llibre de Roc Herms, a càrrec
de Moritz Neumüller, comissari i escriptor, Eloi Gimeno, fotògraf i dissenyador, i l’autor.
Fundació Foto Colectania. Julián Ro
mea, 6 (19.30 hores).
Música coral. Concert de les corals Or-

feó de Nou Barris, Vent de Garbí, Nova Congesta i Raspinell. Gratuït.
Parròquia de Santa Eulàlia. Passeig Fa
bra i Puig, 260 (20.15 h).

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

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

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 179919

TARIFA: 1250 €

E.G.M.: 198000
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- 10%
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 CIUTAT VELLA

ola inclusiva per als
ds. L’Escola Antaviana

Obres de reurbanització
a la plaça Lesseps. L’ac-

Escultures de Joan Miró
al Palau de la Música.

n referent pel que fa
rupament escolar de
ds de la modalitat oral.
alumnes deixen de bana llengua de signes per
enciar els audiòfons.

tuació consisteix en la recuperació per a l’ús públic
de l’espai afectat per les
obres de la L9 del metro. Els
treballs costaran 868.000
euros i duraran sis mesos.

El recinte acull l’exposició
Arrels, una iniciativa que
s’emmarca en el diàleg entre l’arquitectura modernista de l’equipament amb
altres arts plàstiques.

OU BARRIS

rcanvi de
vacances

lotjament, es consolida a

nen el servei són de catalans

ER MÉS GRAN DEL MÓN. Ahir va fer

del món, l’Anthem of the Seas, amb gairebé 450 metres i capacitat per 4.180 passatgers. J.RAMON TORNÉ / ACN

a a passar perquè sa, sinó també perquè «es crea
es que es registren un vincle». «Coneixes a l’altra
ecte», i que quan família, li recomanes llocs on
webs que estan al anar i molts cops després senen resposta i bus- gueixes en contacte. Els de San
Sebastián ens van deixar unes
ons».
es vam començar quallades que havien fet ells»,
brir les portes de ca- explica.
PALAU
LA MUSICA
CATALANA
rò mai
hem DE
tingut
A banda
dels intercanvis

SEGUNDOS

Cine y
eficiencia
energética
Gas Natural Fenosa y
la productora El Terrat
producirán conjuntamente cuatro cortometrajes de humor
dentro de la segunda
edición de Cinergia, el
certamen que acerca
la eficiencia energética al gran público a
través del cine. Tres de
los cortos los firmarán
los cineastas Isabel
Coixet, Santiago Segura y Paco León, y el
cuarto lo rodará un joven talento. Estos trabajos se estrenarán en
los principales festivales de cine del país.

Prótesis
con defectos
El Departament de Salut hace seguimiento
de 2.800 pacientes a
los que se implantaron
prótesis ortopédicas
caducadas en una
treintena de hospitales
catalanes. La empresa Traiber habría presionado a concejales de
Reus para que el Hospital Sant Joan comprara piezas de traumatología defectuosas.

Conectividad
en el automóvil
La Asociación Nacional de Fabricantes de
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Ateneo. El artista malagueño Rafael Jaime expone hasta final de mes en el Ateneo de Málaga la serie Grandes
Músicos, una treintena de retratos de 1 x 80 de célebres compositores. El pintor, que es un gran aficionado a la
música clásica y padre de dos músicos profesionales, cree que la muestra tiene vocación internacional

Los rostros de la gran Música
 El viernes 29 de mayo la clausura a las 8 de la tarde estará acompañada por un concierto

del ensemble Orquesta de Guitarras de Barcelona, con entrada libre hasta completar aforo

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

 @alfonsvazquez

la vida del pintor Rafael Jaime
(málaga, 1940) ha transcurrido
entre su ciudad natal, Cádiz, Barcelona, Ibiza, exposiciones por
media españa.... y el denominador común de todos estos rincones ha sido, además de su amor
por el arte, la música clásica.
«yo iba a conciertos de mis hijos, al Palau de la música de Barcelona, al liceo, siempre escuchaba música y cuando volví a
málaga en el 93 me bullía la idea
de hacer una exposición sobre
músicos», cuenta.
Huérfano de padre y madre
con 10 años, Rafael pudo seguir,
pese a los graves inconvenientes
de la vida, su vocación y con 12
años entró en la escuela de artes
y oﬁcios de málaga y años más
tarde, compaginando trabajos
con estudios, en la escuela superior de Bellas artes de san Jordi, en
Barcelona, en los años en los que
ya despuntaba Tapies.
y la música clásica siempre
como sinfonía de su vida: «el primer retrato que vendí fue uno de
Beethoven», cuenta. en ese ambiente de arte y música se han
criado sus tres hijos, que son tres
artistas: Fredi, dibujante; Carlos,
catedrático de violín en el Conservatorio de Cádiz y Cristina,
profesora de guitarra.
y ese viejo proyecto del 93 se
hizo por ﬁn realidad tras dos años

En el Ateneo, entre Richard Strauss (izquierda) e Isaac Albéniz. MANU RUIZ

En su estudio, junto al retrato de su admirado Gustav Mahler. L. O.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

y medio de trabajo: 30 retratos de
compositores agrupados en la serie grandes músicos, que puede
verse en el ateneo, institución a la
que le atrajo mucho el proyecto.
después de una etapa inicial ﬁgurativa y otra en la que imperó el
«surrealismo onírico» el descubrimiento del austriaco oskar Kokostcha hizo decantarse a Rafael
Jaime por el expresionismo, etapa en la que se encuadran estas
pinceladas cargadas de música
magistral.
la selección, por cierto, más
que el criterio cronológico ha tenido en cuenta los gustos del
propio artista con una sola con-

«A la gente le gusta la música
pero ¿sabe cuáles son las
caras de Mahler o de
Tchaikovsky?», se pregunta
cesión, eduardo ocón, para incluir en la muestra a un compositor malagueño. «He metido a los
que más me han gustado», destaca. el objetivo, subraya, es dar
a conocer al público los rostros de
los compositores porque «a la
gente le gusta la música, escucha
la Quinta de mahler, un concierto de violín de Tchaikovsky pero
¿sabe la gente cuáles son sus caras?», se pregunta. Para subrayar
el contenido didáctico, cada retrato –y todos miden 1x 80– viene acompañado por tablillas con
los principales datos y obras de
cada creador.
y entre los retratados, Bach,
mozart, Beethoven, Wagner, Vivaldi, Berlioz pero también artistas del siglo XX como shostakovich, Falla, Ravel, stravinsky o el
norteamericano aaron Copland.
y una peculiaridad: a la hora
de pintarlos se ha hecho con copias de fotos y retratos en blanco
y negro «para que no me inﬂuencie el color y lo pueda pintar a mi manera».
Rafael Jaime está convencido
de que esta muestra tiene una clara proyección internacional, «y
que no desentonaría ni en segovia ni en australia». eso sí, se
muestra desencantado en general
con el poco interés que por la
cultura existe en las administraciones e instituciones en málaga.
«es que no hay interés», recalca.
el viernes 29 de mayo a las 8 de
la tarde la muestra cerrará con un
concierto que ofrecerá la ensemble orquesta de guitarras de Barcelona, de la que forma parte
Cristina, la hija del artista, que ha
querido ofrecerle este regalo a su
padre. la entrada será gratuita
hasta completar aforo y pondrá
música a los retratos repletos de
arte y energía creativa de Rafael
Jaime.

