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MÚSICA

“L’orgue no és un
instrument de Déu ni
per a especialistes”
El Palau de la Música acull el concert de
l’irreverent organista Cameron Carpenter
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

L’organista nord-americà Cameron
Carpenter (Pennsilvània, 1981) és
poc amic del “fetitxisme historicista”. “L’orgue és un instrument per
mirar endavant, no enrere”, va dir
Carpenter ahir al Palau de la Música, on actuarà aquest vespre. Tampoc li agrada la sacralització. “L’orgue no se salvarà de la crisi parlant
de ximpleries pseudoreligioses com
les que acostuma a dir la comunitat
relacionada amb l’orgue”, afegeix.
I encara rebla el clau burxant
l’elitisme. “Dir que el més important és la qualitat, no la quantitat, és
elitista. És la frase dels que quan no
va gent als concerts es consolen dient que els que hi van són espectadors de qualitat”, etziba, i fa notar
també “l’arrogància” de qui pretén
mantenir l’orgue en territori sagrat.
“L’orgue no és de Déu, ni per a especialistes ni per a minories. L’orgue
és de la gent, i és massa important
per deixar-lo a les mans dels organistes. És un instrument dels homes, de la ciència, i així n’hem de
gaudir”, insisteix Carpenter.
El director artístic adjunt del Palau de la Música, Víctor García de

Gomar, descriu Carpenter com “un
intèrpret extraordinari i un gran arranjador sota la pell d’un enfant terrible”. Certament, la imatge de l’organista, el seu pentinat amb cresta,
i la seva concepció de l’espectacle
fan pensar en una mena d’arrauxat,
un iconoclasta que profana la solemnitat clàssica de l’orgue amb pop
i jazz. Ell mateix n’ha alimentat la
llegenda batejant una composició
pròpia com The scandal, publicant
un disc titulat Revolutionary i advertit contra l’adoració irracional.
“Considerar l’orgue com a finalitat
en ell mateix és el que està matant
l’orgue, ja que creure que l’orgue té
valor per ell mateix és un error colossal”, assegura Carpenter, un músic interessat sobretot en “la interpretació i l’espectacle”.
La màquina més sofisticada

Tanmateix, també fa una defensa
aferrissada de l’orgue: “No hi ha cap
instrument més important. Sempre
ha sigut a l’avantguarda de la tecnologia humana. Fins a la invenció del
telèfon, l’orgue era la màquina més
sofisticada creada per l’home”, explica. Aquesta consideració justifica, segons Carpenter, que la tecnologia segueixi contribuint a l’evolució de l’instrument. I sempre que

El concert que Cameron Carpenter ofereix avui al Palau de la Música forma part d’una
gira que el durà a Alemanya, Israel, Itàlia, Àustria i Bulgària. PALAU DE LA MÚSICA

Passió
Carpenter
diu que no
li interessa
tocar res si no
l’obsessiona

pot recomana els orgues digitals que
fabriquen Marshall & Ogletree, uns
constructors de Boston. Això sí, adverteix que no paga la pena gastarse “quatre, cinc o sis milions d’euros
encarregant la construcció d’un orgue que només apreciaran cent persones” o que només el faci servir
puntualment un director. “Un orgue ha de poder tocar tota mena de
música”, diu Carpenter, que recomana “la cooperació” entre organistes i constructors per “compartir informació” i crear “un instrument
estandarditzat per augmentar la rellevància de l’orgue”.
En el concert d’avui, Carpenter
tocarà l’orgue del Palau de la Música. En principi, el repertori inclourà Funérailles, de Liszt, i Fantasia i

fuga en sol menor BWV 542 i Trio
Sonata en sol major BWV 530, de
Bach, però no es pot descartar cap
sorpresa. “No he vist l’orgue del Palau, i el repertori és un suggeriment
que intentaré honorar, però no puc
prometre res”, diu Carpenter, un
músic que no té cap problema a l’hora de transitar camins al marge de
l’academicisme.
“A vegades hi ha gent que pensa
que aplico una fórmula, però no és
així. A mi no m’interessa tocar res si
no m’obsessiona i em captiva cadascuna de les notes”, diu. Aquest efecte captivador el pot trobar en Bach
i en una peça de jazz o de pop. “La
música és sobretot entreteniment”,
conclou Carpenter, un enfant terrible sense pèls a la llengua.e

Catalunya té 360 festivals de música, un per cada dia de l’any
X.C.
BARCELONA

“A Catalunya hi ha més de 360 festivals de música”. Aquesta és una de
les dades recollides a Catalunya, país de festivals, un informe del departament de Cultura que radiografia
l’estat de la qüestió festivalera. “Són
un dels grans actius culturals del país”, va dir ahir el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, en un acte
celebrat a l’Arts Santa Mònica que
neix amb el propòsit d’esdevenir
una mena de festa de presentació de
la temporada d’estiu. Segons Mascarell, l’informe vol “fer visible el
que representen els festivals per a la
cultura catalana”.
Les dades, referides al 2014 i
centrades en les cites musicals que
compten amb el suport del departament de Cultura, indiquen que
els festivals tenen més d’un milió i
mig d’espectadors, i que el pressupost global arriba a uns 60 milions
d’euros. D’aquest pressupost
l’aportació de la Generalitat a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) va ser de

2,88 milions d’euros l’any 2014:
1,82 milions en ajuda efectiva i 1,06
milions en concepte d’ajuts reintegrables. Les previsions per al 2015
són de 3,75 milions d’euros (1,55 directes i 2,20 reintegrables).
Menys espectadors que a Europa

L’elaboració de l’estudi té també un
caràcter comparatiu que ajuda a
perfilar la realitat. La mitjana d’espectadors als festivals catalans
–sense comptar festes majors ni
trobades de caràcter professional
com el Mercat de Música Viva de
Vic i la Fira Mediterrània de Manresa, tot i que també programen concerts oberts al públic– és de 12.121,
mentre que la mitjana europea és de
28.455. A Catalunya un 3% dels festivals acullen més de 80.000 espectadors, i un 44% menys de 3.000. En
el primer grup hi ha el Primavera
Sound i el Sónar. Les dades europees són ben diferents: un 10% amb
més de 80.000 espectadors i un 20%
amb menys de 3.000. Pel que fa als
pressupostos, aquí el 10% dels festivals tenen un cost superior als
900.000 euros (el 21% a Europa), i
el 51% menys de 80.000 euros.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El conseller Ferran Mascarell ahir amb directors de
festivals catalans a l’Arts Santa Mònica. ACN

Els mesos de juliol i agost són els
que concentren més festivals, tant
a Catalunya com a la resta d’Europa, però a casa nostra també hi ha
molta activitat del març al maig, per
raons climàtiques. Territorialment, les comarques amb més festivals són el Barcelonès (83) i l’Alt
Empordà (27). En general, les comarques nord-orientals són més
festivaleres que les del sud i del Pirineu occidental. Seguint la metodologia de l’estudi francès Festivals
de musique. Un monde en mutation,
l’informe del departament de Cultura distingeix cinc tipologies genèriques: festivals de pop rock, de música clàssica, de world music i música tradicional, de jazz i blues i multidisciplinaris. Els més nombrosos
i amb més espectadors són els de
pop rock. I la presència d’artistes
catalans arriba al 52%.
El mapa dels festivals reflecteix
també el que Mascarell descriu com
a “àmbit col·laboratiu público-privat”. El 30% dels festivals catalans
són de naturalesa pública; és a dir,
estan organitzats per ajuntaments
o finançats majoritàriament per
fons públics.e
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Absurd
excés de zel
La restricció de la Generalitat només afecta
els guies remunerats i sense autorització
CRISTINA SAVALL
BARCELONA

Ricard Galceran,
ahir, a l’entrada del
parc Güell pel carrer
d’Olot.

r el
però
otser
n», diu
municipal

ció als espais catalogats com a bé cultural d’interès nacional, que és el cas
del jardí. «En aquests recintes, només els guies oficials de la Generalitat amb l’acreditació corresponent
poden donar explicacions de manera oberta als seus clients o acompanyants». O el que és el mateix, venien
a confirmar-li que els ciutadans tenen prohibit ensenyar el parc. Un
portaveu de BSM matisava ahir
aquesta informació i admetia que
«s’havien explicat malament», que
tot es redueix a una qüestió
d’«actitud corporal».
«Pot explicar el que li doni la gana
i a qui li doni la gana, però si els responsables detecten que algú pontifica, és possible que l’amonestin», sosté la mateixa veu. Galceran donava
el perfil: gesticulava i assenyalava.
Segurament era un home que en sabia massa. H
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L’incident que va patir Ricard
Galceran quan un vigilant del parc
Güell li va dir que si no era guia oficial «no podia explicar res» sobre
aquest recinte als tres coneguts
que acompanyava té el seu origen
en el creixent intrusisme de guies
amb o sense carnet en el sector turístic que únicament cobren propines al finalitzar el recorregut
pel parc. I que demanen als seus
clients que en cas que un guàrdia
pregunti sobre la seva identitat,
responguin que són «amics» seus,
que no estan amb un desconegut
acabat de contractar.
«Si es tracta d’un grup d’amics
o de familiars poden explicar el
que vulguin. ¡Només faltaria! Però cada vegada tenim més pressió per part de guies oficials que
denuncien persones que porten a
terme visites comentades d’unes
dues hores i mitja de durada sense tarifes fixades, en les quals demanen la voluntat a l’acabar el recorregut», assenyala un portaveu
de Turisme de la Generalitat, que
lamenta el malentès que va patir
Galceran per «un excés de zel».
En el seu cas, no hi va haver cap
taxació econòmica, només la bona voluntat de portar a passejar
dos veïns i la seva mare veneçolana. Però la crispació dels guies oficials que han de pagar impostos
per ser autònoms se sustenta en la
llei de Turisme de Catalunya, que
en el seu article 65 especifica que
la seva activitat és «de lliure prestació a excepció dels museus inscrits en el registre de la Generalitat i de l’interior de monuments
declarats Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN)». I el parc Güell
pertany a aquesta última categoria, igual que el Palau de la Música Catalana, la Casa Amatller, el
castell de Montjuïc i el recinte modernista de l’Hospital de la Santa
Creu i de Sant Pau, entre un llarg
llistat.
Així, els guies que operin dins
d’aquesta obra d’Antoni Gaudí
han de disposar de l’habilitació
corresponent, atorgada i reconeguda per la Generalitat. «Cada vegada és més complicada la restricció dels espais. L’objectiu del
carnet de guia turístic és controlar
la qualitat de les visites contractades, però això no ha d’afectar persones que acompanyen amics o
familiars», assenyala Turisme.
Això és just el que va passar.

Galceran va acabar marxant indignat del parc amb els seus veïns. Però encara es va sentir més
molest quan va rebre la resposta
del Servei d’Atenció al Visitant del
parc Güell a la queixa que va presentar. En un correu electrònic
li van indicar que l’Ajuntament
de Barcelona té l’obligació de fer
complir «el reial decret 5/1998 de
la Generalitat de Catalunya», que
precisa, segons el parc Güell, que
als espais catalogats com a BCIN
«únicament els guies oficials de la
Generalitat amb la seva corresponent acreditació poden donar explicacions de manera oberta als
seus clients o acompanyants».
Això de reial decret, d’entrada, és fals, ja que es tracta d’un tipus de norma jurídica que emana
del poder executiu en virtut de les
competències prescrites a la Constitució, cosa que només pot partir del Govern espanyol. No obstant, el que va deixar bocabadat

La proliferació
de cicerones
pirata ha fet que
el consistori
extremi el control
«És clar que es
pot ensenyar el
parc a amics i
familiars», indica
la Generalitat
Galceran va ser l’ús de la paraula «acompanyant». Des de Cultura
de la Generalitat i des de l’ajuntament consideren que la resposta
del parc no va ser encertada. «Un
pare pot acompanyar els seus fills
a un museu o recinte i dir el que
vulgui. Igual en cas d’amics o coneguts», especifica un portaveu de
Cultura, que recorda que arran de
la directiva europea, l’activitat de
guia va quedar liberalitzada i per
exercir-la al mig del carrer davant
d’un monument «ja no és obligatori estar acreditat», encara que sí
pagar els impostos.
Per això, els guies oficials protegeixen la seva exclusivitat en certs
llocs. «La tendència europea és liberalitzar espais i facilitar que guies d’altres països o autonomies
puguin tenir accés». H
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aquest sistema ha sigut del 89%,
«una mitjana molt alta».
El Departament de Cultura ha
donat suport econòmic aquest
2015 a 89 festivals, aportant 2,2
milions en forma d’ajudes reintegrables del total de 3,75 milions
d’euros que s’hi destinen a través
de l’ICEC.
Segons opina Sellas, tan importants són els festivals, com el
Primavera Sound, que comença
aquest dijous a Barcelona i que arriba a 200.000 espectadors, i també el Sónar, col·locats número 1 i
5 respectivament en el rànquing
dels 50 millors festivals del món
per la revista Time Out, com la tasca dels festivals més petits, amb
menys de 80.000 euros de pressupost. «Aquests no tenen tanta visibilitat, però faciliten l’accés a
la cultura en zones que s’han de
cuidar perquè no quedin desèrtiques», va argumentar. Va destacar la importància que tenen
els festivals com a plataformes
per donar a conèixer nous artistes. Un 30% dels festivals compten amb ajudes públiques que
superen més de la meitat del
pressupost. En aquests festivals
el 52% dels artistes en cartell són
catalans.

El nou sistema
d’ajudes reintegrables
ha resultat útil, segons
el director de l’ICEC,
Jordi Sellas
La Generalitat
subvenciona aquest
any 89 festivals
amb 3,75 milions,
2,2 són retornables
Els Amics de les Arts, que avui
és grup d’èxit requerit a les millors places, és un clar exemple
de jove formació que es va donar
a conèixer gràcies als festivals,
ja que va començar amb actuacions en alguns dels més petits
–alguns ja ni existeixen actualment– i s’ha llançat a muntar-ne
un de propi. El seu Festivalot, destinat al públic familiar, se celebrarà a Girona el 6 i 7 de juny. Les
comarques gironines ocupen el
segon lloc en concentració de festivals: compten amb el més antic,
el de Porta Ferrada, de Sant Feliu
de Guíxols, i amb el de més inversió privada, el de Peralada, entre
altres. Però Barcelona, amb 83,
concentra el màxim nombre de
festivals.
De cara al futur, l’objectiu és:
augmentar els concerts per als
músics i el nombre d’espectadors. Comparant-lo amb Europa,
el mapa català té «un ecosistema
sa», segons Sellas. H

DEBUT A CATALUNYA D’UN ARTISTA RENOVADOR

i dees

L’organista punk

XAVIER

Bru de Sala

Cameron Carpenter tritura motllos amb el seu ‘look’ trencador i les
seves actuacions H El músic nord-americà actua aquesta nit al Palau

Contra el
teixit cultural

RICARD CUGAT

J

ust abans de la campanya,
el Cercle de Cultura va convocar un debat amb els candidats a l’Ajuntament de Barcelona sobre les seves propostes
culturals. Amb una única excepció, que passarà a l’oposició, les
intervencions van ser molt però
molt lamentables. Els assistents,
d’un nivell superior als membres de la taula, estaven entre allucinats i indignats, sobretot
amb els que es presenten en nom
dels indignats. No em sé imaginar què hauria passat si una sessió conceptualment tan pedestre s’hagués produït, en una ocasió similar, no a París o Roma,
sinó a Lió o a Florència. ¡Quin escàndol!
Pel poc que es feien entendre els ponents, preparats només sobre el paper, el denominador més comú, sobretot dels
que han guanyat i governaran
Barcelona, consisteix a substituir teixit cultural per teixit social. Hostilitat manifesta, gens
dissimulada. Professionals de la

33 Rara avis 8 Cameron Carpenter, al Palau de la Música, que aquesta nit acull el seu debut a Catalunya.
M. C.
BARCELONA

Els que s’avorreixin en els concerts
d’orgue ho haurien de provar amb
els que ofereix el revolucionari Cameron Carpenter (Pennsilvània,
1981). Només s’ha de posar el seu
nom a Youtube per flipar amb la diferència abismal entre aquest músic
nord-americà i la resta dels seus collegues. Per a uns és un exhibicionista; altres, com el director de la Filharmònica de Berlín, Simon Rattle, l’admiren i programen amb regularitat.
Aquesta singular estrella, que
va estudiar a la prestigiosa Julliard
School i va ser nominat al Grammy, és una rara avis. Intenta convertir cada actuació en una cosa única; per això no s’atreveix ni a vaticinar què interpretarà aquesta nit al
Palau de la Música, en el seu debut
a Catalunya, encara que mirarà de
complaure els programadors, que
van anunciar obres de Bach i Liszt.
«Com que no conec l’instrument
–va dir, acabat d’arribar a Barcelona–,
no en puc opinar ni dir què tocaré.
Els orgues són com les persones.
Cada un té una personalitat. Intentaré complaure el suggeriment fet en
el programa, però no prometo res»,
explica pendent de posar a prova
l’instrument de tubs que presideix
l’escenari del Palau des de 1908, una
màquina alemanya de la casa Walcker que durant anys va estar obli-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

dat, fins que va tornar a funcionar
el 2003 després de ser restaurat. «Un
artista no pot deure només respecte
a la tradició, sinó redefinir-la, crearne una de nova», va declarar.
Carpenter és un autèntic espectacle quan s’asseu al teclat per la intensitat de la seva interpretació i la
rapidesa amb què els seus peus i les
seves mans ballen sobre els pedals i
les tecles. El súmmum arriba quan
ofereix espectacles amb l’orgue digital portàtil que va contribuir a dis-

«Fins al telèfon,
l’orgue va ser la
màquina més
sofisticada creada
per l’home»
senyar. Porta molts sons emmagatzemats dels seus orgues de tubs favorits, però també mostres d’orgues
elèctrics com el Hammond, utilitzat
en el jazz i el rock. Carpenter va recomanar als responsables de l’Auditori
no perdre el temps construint un orgue a l’antiga per cobrir aquest forat
enorme que hi ha a l’escenari, sinó
apostar per un model de nova generació. «S’estalviaran diversos milions
i l’utilitzaran molt més perquè podrà
fer des d’obres de repertori fins a jazz
i música de cine».

Històricament, l’orgue ha sigut
considerat un instrument místic, relacionat amb l’infinit. Per ell que és
ateu, restringir l’instrument a l’ús
religiós és tan absurd com criticarne l’evolució. La defensa a ultrança. «Aquest instrument ha estat en
l’avantguarda tecnològica musical.
Fins a la invenció del telèfon va ser
la màquina més sofisticada creada
per l’home». Per això no entén que, si
durant segles els orgues s’han construït i s’han adaptat a qui hi produïa música, avui es gira l’esquena en
el sector al nou model amb què Carpenter predica el seu evangeli. «Diuen que l’orgue està en crisi ».

«Un problema d’egos»
Segons la seva opinió, l’actitud dels
músics davant l’orgue és el problema. «La por i el respecte que produeix fa que tots s’hi adaptin sense veure la necessitat de fer-lo evolucionar». Això, sumat al fet que «en
la institució de la clàssica sempre hi
ha hagut un problema d’egos, en el
qual m’incloc», explica el moment
crucial en què està. «¿Com es pot dir
que el que és important en els concerts és la qualitat del públic i no la
quantitat, com va dir un prestigiós
organista? La música és un negoci i sempre ho ha sigut», va recordar
aquest organista punk sense pèls a
la llengua. H

Professionals
de la cultura,
de tots els àmbits,
tremoleu
cultura, de tots els àmbits, tremoleu. Poc en traureu de protestar perquè de seguida passaríeu per contrarevolucionaris i
no teniu l’opció d’exiliar-vos a
Miami. Si la capitalitat cultural
de Barcelona subsisteix, més ben
dit, resisteix, no serà amb la complicitat de l’Ajuntament.
Tants anys de lluita per alliberar la cultura de la fèrula de
la política, tanta pedagogia per
convèncer que la cultura ha de
ser independent, autònoma, crítica i plural, per haver de patir
ara, i des de la mateixa esquerra, una instrumentalització descarada i flagrant en nom d’unes
idees de canvi i transformació
disposades a anorrear-la tant si
se sotmet com si no.
La millor estratègia de supervivència que em ve al cap consisteix a reclamar un nou pacte cultural, orientat a facilitar la creació, la innovació i la consciència
crítica, també vers el poder, per
molt d’esquerres que sigui. Si
no és així, el dany pot ser greu.
No dic que irreversible perquè
la ciutat disposa de molta més
força i talent que el Consistori,
però sí preocupant. Molt preocupant. H
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gonal, C. Diagonal Mar, C. Henista i C. Maremàgnum.
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m Neeson i Ed Harris. 18 anys.
115 min. Un antic assassí de la
u excap. Glòries.

Vins

MúsicA

Arriba el Festival Vinomi diversos

la Filharmònica de Moscou 46-108 €

GA. De François Ozon. Amb Ro-

moustier. 12 anys. França. 2014.
prés de la mort de la seva millor
eix ajudar el marit de la difunta i la
secret inconfessable de l’home.
almes (VOSE), Boliche (VOSE),
Icaria (VOSE), Méliès (VOSE),
VOSE) i Verdi Park (VOSE).

S: LA ERA DE ULTRÓN. De Joss

Downey Jr. 12 anys. EUA. 2015.
. Stark crea un programa d’intelservar la pau, però es rebel·la conas Multicines, Balmes (VOSE),
C. Diagonal Mar, C. Heron City
nista, C. Maremàgnum, Icaria
Floridablanca (VOSE).

ON SUNSHINE. De M. Giwa i D.

Arterton. Apta. G. B. 2014. MUSIdescobreix que la seva germana
italià i decideix amagar-li que van
mes (VOSE) i C. Diagonal Mar.

Maridatge de vi i concerts
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Ó SU HORA. De Sergio Leone.

arles Bronson. Itàlia-EUA. 1968.
n magnat del ferrocarril contracta
granger. VOSE. 17.00.

De Tim Robbins. Amb Emily WatUA. 1999. DRAMA. 133 min. Als
tenten estrenar un musical sobre
ers. VOSC. 18.30.

e Franco Brusati. Amb Nino Mania. 1974. COMÈDIA. 100 min. Un
a a Suïssa amb el somni de guase en milionari. VOSC. 20.00.

40%

Interpretarà obres de txaikovski
PAlAU dE lA MúsicA - BARCELONA

35%

Del 4 de juny al 16 de juliol / Vegeu programa
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

Dimarts 2 de juny / A les 21.00 hores
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

Els jardins de Santa Clotilde, a Lloret de Mar, acolliran el Festival Vinomi,
que combina música en directe i vi de la denominació d’origen (DO)
Empordà. Entre el 4 de juny i el 16 de juliol, quatre dijous acolliran les
quatre úniques sessions, que s’encarregaran d’inaugurar Motis &
Chamorro & Traver. Durant el concert, els assistents degustaran vi de
l’Empordà. Els altres tres concerts seran, per ordre cronològic, els
d’Increscendo, Mamzelles i Quart Primera.

L’Orquestra Filharmònica de Moscou, una de les més importants del
món, actuarà al Palau de la Música sota la batuta del director titular Iuri
Simonov. Proposen un atractiu programa amb tres obres de referència:
Príncep Ígor-Obertura de l’òpera, de Borodín; Serenata per a cordes en
Do major Op. 48 i Simfonia núm. 2 Op. 17, aquestes dues últimes de
Txaikovski. La Filharmònica de Moscou ha ofert 10.000 concerts en més
de 50 països i amb aquest obre el seu any de gira.
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MUsEUs

Vins

ACÍFICO. De Victor Salva. Amb

k Nolte. EUA. 2006. DRAMA. 114
ió olímpic canvia quan un home li
VOSE. 21.30.

LÈS. Can Jofresa, 85. Tel. 902 33
www.cinesa.es. Astérix... C i cast.
Max.... D y 3D. Vengadores... D i
ecifes, oasis... Astérix... Caza al
Cincuenta sombras... Cómo soa en los zapatos. Dando la noaestro del agua. El último lobo.
Furious 7. Focus. Home... Insurdeuda. La familia Bélier. La ove. Lo mejor de mí. Minúsculos...
ltergeist. Suite francesa. Super¡Upsss! ¿Dónde... Walking on...

M. Claret, 8. Tel. 977 60 27 01. G.:
nemes.cat. Mad Max... El séptidel... El nuevo exótico Hotel...
tardo de Dios. txarango... Cóejas... Astérix... Perdiendo... La
... Poltergeist. Dando la nota...
Vengadores.... Cómo sobrevippie. Mortdecai. Vengadores...

a, s/n. Tel. 93 883 21 08. www.ciShaun. Superpoli en... Vengado. Poltergeist. Mad Max... Dando
. Mandarinas. VO i cast. La famimí. Astérix... C. Minúsculos...

rdaguer, 22. T. 938852403. www.
sesino. Hipócrates. Suite...

Exposició ‘sputnik’
cosMocAixA - BARCELONA
Dissabte 30 i diumenge 31 de maig
Reserva d’invitacions a www.tresc.cat

4€

gratuït

Els socis del Tr3SC disposen de visites guiades a l’exposició Sputnik,
comissariada per Joan Fontcuberta. Mostra una col·lecció de fotos i
objectes curiosos de l’espai, entre les quals hi ha imatges dedicades,
dibuixos tècnics i documents personals dels cosmonautes.

Blaumut, a Vinya & Art
cAVEs ElyssiA - S. CUGAt SESGARRIGUES
Divendres 5 de juny / A les 21.30 hores
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

Blaumut inaugurarà el primer Vinya & art, festival que combina la
música en directe amb una oferta gastronòmica i enològica, i que té
com a objectiu difondre el talent en un entorn vinícola. Blaumut
presentarà les cançons del seu nou disc, El primer arbre del bosc.

Per a Tr3sc BÀsic / PrEMiUM

ArTs EscèniqUEs

15 €
15%

Per a Tr3sc BÀsic / PrEMiUM / sUBscriPTors El PEriÓdico

ArTs EscèniqUEs

cinE

PEnEDèS

tra Senyora, 35-37. T. 600716688.
Ds.: Citizenfour. VOSE. Ds. i dg.:
ndarinas. VOSE.

Prim, 7. Tel. 93 890 24 13. Disney
es de amor. txarango: tota... C.

LTrÚ

pal, 90. T. 938938103. www.cinencesa. Vengadores... La familia
ciones de amor. Mad Max: Furia
nción del mar. Una nueva amiga.
Hipócrates. Dando la nota...

R. l’Onclet, 18. T. 902888300. G.:
emas.es. Noche en el museo 3...
C. Candy. Divina pero... Visitanrno. Beautiful boxer. Desacuer.. Spy game. the collector.

s, 36. T. 902 170831. G.: dv. i vig.
es. A cambio de nada. Astérix...
do la nota: aún... El gurú de las
agua. El viaje más largo. Fast &
aun. Vengadores... D i 3D. Lo mee. Mad Max: Furia... D i 3D. Pola. Superpoli en Las Vegas.

‘no res’, dirigida
per Pep Pla
lA sEcA-EsPAi BrossA-BCN

Fins al divendres 31 de maig
Entrades, a www.tresc.cat

18 €
9€

‘Maldita fortuna’,
per Paco Mir
TEATrE APolo - BCN

Funcions fins al 7 de juny
Entrades, a www.tresc.cat

24-28 €
des de 15€

reflexió sobre l’ésser humà a través de la
història d’un nen que puja a un arbre.

Comèdia de Francis Veber sobre el món dels
diners protagonitzada per David Fernández.

Tr3sc BÀsic / PrEMiUM / sUBscriPTors EP

Tr3sc BÀsic / PrEMiUM / sUBscriPTors EP

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Projecció de ‘la
mirada del silenci’
AriBAU clUB - BARCELONA

30 de maig / 16.00 hores
Entrades, a www.tresc.cat

6€
2x1

Documental a DocsBarcelona sobre un home
que decideix trencar la por.
Tr3sc BÀsic / PrEMiUM

Fes-te’n soci a www.tresc.cat
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‘Flashback’

Quartet Qvixote

Exposició fotogràfica
de Leopoldo Pomés
a la Pedrera, fins
al 15 de juliol

Concert que tindrà
lloc a l’Auditori del
Conservatori del
Liceu a les 19.30 h

BARCELONA

de Perejaume i Eugenio
Ampudia presentades
aquesta temporada, el Palau proposa ara una mostra amb l’obra de Joan Miró, un dels artistes catalans més universals. La
presentació del proper dia
11 inclourà un recorregut
per l’exposició i en acabar
l’acte s’oferirà una copa
de cava als assistents.

EXPOSICIÓ

‘Hospital del Mar: 100
anys amb el batec de
Barcelona’. Dijous 14 de
maig es va inaugurar al
Museu d’Història de Catalunya l’exposició Hospital
del Mar: 100 anys amb el
batec de Barcelona, que
commemora el primer segle de vida d’aquesta institució sanitària, amb la
presència del president
del Psmar, Josep Maria
Vía; el comissari de l’exposició, Daniel Venteo; el gerent del Consorci Sanitari
de Barcelona, Jaume Estany, i el director del Museu d’Història de Catalunya, Jusèp Boya. L’exposició es podrà visitar de manera gratuïta fins al 15 de
juliol i està adreçada a
tots els ciutadans de Barcelona, professionals sanitaris, pacients i amics
de l’Hospital del Mar, tots
ells part de la seva història. Tindrà lloc al Museu
d’Història de Catalunya.

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Ona-Ola-Wave’. Exposició al Museu Marítim de
Barcelona que parla del
surf a Catalunya i arreu
del món. L’exposició tindrà lloc a les naus de les
Drassanes fins al 17 de
gener del 2016.

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Arrels’. Al foyer del Palau
de la Música Catalana, es
presenta l’exposició Joan
Miró: Arrels que el Palau
de la Música Catalana organitza fins al 31 de maig.
Una mostra de sis escultures d’aquest artista fonamental del segle XX,
que han estat cedides per
la Fundació Joan Miró i
que van ser creades entre
el 1969 i el 1981. L’exposició s’ubicarà al foyer i a
la Sala Lluís Millet i inclou
també un sèrie de fotografies de Joaquim Gomis, fetes al taller de Miró del
passatge del Crèdit de
Barcelona i al Mas Miró de
Mont-roig. La mostra és
una de les iniciatives que
s’emmarquen en el diàleg
entre l’arquitectura modernista del Palau amb altres arts plàstiques i que
aquesta temporada proposa una reflexió sobre la
creació i el somni. Així,
després de les creacions

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Sputnik: l’odissea del
Soyuz 2’. Mostra de Joan
Fontcuberta al CosmoCaica fins al 31 de maig.

BARCELONA

11.45 FESTIVAL

Ibeyi, grup català que actuarà al Primavera Sound 2015, juntament amb Boreals i Ratking ■ ARXIU

Boreals, Ibeyi i Ratking, al PS
BARCELONA
CONCERT

El trio Boreals, format per Miquel
Serra i Víctor i Xavier Paradís, va
començar a despuntar amb Roma
i Grècia, dos EP en què donaven
forma al seu esforç per conciliar el
rock de guitarres expansives amb
l’electrònica detallista, l’ambient i
la IDM. Pel que fa a Ibeyi, les germanes Naomi i Lisa-Kainde Díaz
han protagonitzat l’última gran pirueta estilística de la dècada : unir
la música tradicional dels esclaus

afroamericans amb el segle XXI.
Així, enllaçant electrònica i música
yoruba, el dubstep i les pregàries
espirituals originàries de Nigèria,
les bessones francocubanes s’han
donat a conèixer amb Oya, un EP
de música “espiritual negra per a
contemporanis” en què el soul del
segle XXI es reflecteix en el mirall
de la tradició per crear un nou paisatge d’espiritualitat sintètica.
Fitxades per XL, les germanes
preparen el seu debut homònim
per a aquest 2015. I per últim, el

tercer grup és Ratking, vénen de
Nova York i en tot just un parell
d’anys ja s’han fet amb la bandera
del rap més salvatge, llengut i imaginatiu amb unes rimes explosives
i unes bases digitals que arrebossen el hip-hop de gruixudes capes
d’EDM. Aquests són els tres grups
que actuaran: a les 20 hores els Boreals, a les 21 Ibeyi i a les 22 Ratking. Tindrà lloc a l’Apolo, dins les
prèvies del Primavera Sound.
REDACCIÓ

DocsBarcelona 2015.
Durant sis dies, Barcelona esdevé la capital del gènere documental amb
l’arribada del DocsBarcelona, Festival Internacional de Cinema Documental. Els objectius del DocsBarcelona són difondre i
incentivar el gènere documental a partir de dos
grans eixos: d’una banda,
el festival, per difondre el
gènere entre el públic general i, d’altra banda, les
activitats d’indústria, per
incentivar la creació entre els professionals del
sector documental. Avui,
a les 11.45 h es projectarà
Bojos per les partícules a
l’Auditori del CCCB.

BARCELONA

19.OO TALLER
Nikon. Es realitzarà
un taller fotogràfic impartit per especialistes
de la l’Escola Nikon a
l’Fnac de l’Illa.

BARCELONA

19.00 PRESENTACIÓ

Cameron Carpenter, organista nord americà ■ ARXIU

Albert Manent, escriptor català ■ ARXIU

La modernitat
del classicisme

Homenatge
a Albert Manent

BARCELONA

BARCELONA

Cameron Carpenter farà un concert al Palau de la
Música Catalana. És un organista americà, fanàtic
de la música clàssica, que ara és un referent.

A l’Auditori del Museu d’Història de Catalunya,
tindrà lloc la segona sessió de Conèixer Albert
Manent. Sessió presidida per Quim Torra.

20.30 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.00 HOMENATGE

‘Las tardes que no
estabas’. El discurs intimista recorre aquest poemari. L’espina dorsal és la
recerca permanent, afavorida per contínues contradiccions que es constaten en esdeveniments
quotidians prenyats de
nostàlgia, d’amargor, d’incertesa, de recel... i, de vegades, també de passió,
d’alegria, de sorpresa...
Cant, sens dubte, a l’essència humana. Per descobrir la flor de cada ànima i tractar-la amb amor.
La presentació del poemari de Marta Clarós tindrà
lloc a la sala d’Àmbit Cultural del portal de l’Àngel.
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Agenda
L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ
EXPOSICIÓ

‘La propera festa del
llibre serà de color
carbassa!’. L’exposició
tindrà lloc al Museu de la
Vida Rural i commemora
el cinquantenari del rellançament d’Edicions
Proa. Es faran càrrec de la
presentació el seu comissari, Julià Guillamon; el
director de Programes i
Cooperació de Biblioteques de Barcelona, Juanjo
Arranz, i el director del
Museu de la Vida Rural,
Ramon Rosich. L’exposició romandrà al museu
fins al 28 de juny. A més
de posar en valor i reconèixer el paper fonamental en la difusió del català
que tingueren, amb la
fundació de l’editorial,
Marcel·lí Antich i Josep
Queralt, i amb el seu rellançament, Joan B. Cendrós, la importància
d’aquesta exposició rau
en el fet que, com explica
el seu comissari Julià Guillamon, “és un dels primers intents de connectar la cultura catalana
dels anys trenta amb la
represa dels anys seixanta des d’una perspectiva
d’història cultural”.

MANLLEU

10.00 CAMINADA
‘Temps X Temps.
Caminem i fem salut’.
Caminada per a les persones que vulguin fer una
activitat física en grup i
millorar la seva salut. Es
farà esport i es passarà
una bona estona fent rutes saludables pels voltants de Manlleu. Se sortirà de la plaça Fra Bernadí,
davant de l’ajuntament.

L’acudit

<<

<<

Sor Lucía Caram

‘L’espasa d’Al·là’

Estrena el cicle
‘Converses’ a l’Alliance
Française de Sabadell,
a les 20.00 h

De Jordi Calvet, a la
Casa del Llibre de
passeig de Gràcia,
a les 19.30 h

BARCELONA

Duch, Jorge, Velasco i Gracia
Fernández. De dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i
21.00; i diumenges, 18.30.

TEATRE
왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna, fins al 7 de juny. Horaris: dijous i divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges, 18.00. Patas arriba, de
David Fernández. Horaris: dies
11, 12, 19 i 26 de juny.

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Els dies feliços, de Samuel
Beckett, sota la direcció de Sergi
Belbel. Estrena el 3 de juny.
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Un enemic del poble, de H. Ibsen, dir.
Miguel del Arco. Estrena el 28 de
maig. Fins al 21 de juny.

왘 Biblioteca

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.

왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00. Sala Petita: Incerta glòria, de Joan Sales. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.00. Sala
Tallers: La nostra mort de cada
dia, de Manuel de Pedrolo. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.00,
i diumenges, 18.00.

왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Kabarett Protokoll, a
càrrec de la companyia La Bacanal. Properament, The Feliuettes,
un thriller musical amb cançons
de Núria Feliu.
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 Teatre

Toni Albà a ‘Bufonant’ ■ SÍLVIA POCH

왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
a 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. Fins

al
31 de maig, Concerto a tempo
d’umore, autor i director Jordi
Purtí, amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. Horaris: dijous
i divendres, 20.00; dissabte,
18.00 i 20.30, i diumenge, 12.00
i 18.00. Del 3 al 13 de juny, Non
Stop Gospel, de The Gospel Viu
Choir, dir. Moisès Sala. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30;
dissabtes i diumenge 13, 18.00 i
20.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Così fan
tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart. Dies 21, 22, 24, 26, 27, 28,
29 i 30 de maig.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140.
Adults: Amantes descontrolados, d’Albert Pueyo. Horaris. dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Fins al 30 de maig.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca

XAVI TORRENT

Toni Albà porta ‘Bufonant’ al Regina
BARCELONA TEATRE

Dins el cicle d’humor Comix, Toni Albà actua els dimarts al Jove Teatre Regina
amb el seu espectacle Bufonant, un viatge sorprenent al fons de la creació teatral
on l’actor convida el públic a provocar-lo en viu i en directe.

22. Programació adults: dilluns
25, Quiero jugar a un juego,
21.00; dimarts 26, Bufonant (Toni Albà), 21.00; dimecres 27, El
sommelier (Fermí Fernandes),
21.30; divendres 29, Animales irracionales, 21.00. Infantil: dissabte 30 i diumenge 31, La Bella
Dorment, de Dreams Teatre,
18.00.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Rutines, d’Eugenio Navarro. Titelles de cahiporra. A partir de 3
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,
fins al 31 de maig. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, 19.00. Blanca desvelada, Sala Fregoli, del 27 de maig
al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87. Titzina presenta Distancia siete minutos, de Pako Merino i Diego
Lorca. Horaris: de dimarts a dijous, 20.30; divendres, 21.00;
dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges, 18.00. L’Offlavillarroel:
fins al 28 de maig, Ricard de 3r,
dramatúrgia Gerard Guix, direcció Montse Rodríguez, amb
Quim Àvila. Horaris: de dimarts
a dijous, 22.15. I del 30 de maig
al 7 de juny, Adela (Women’s
white long sleeve sport shirts),
de Daniel Veronese, dir. Jorge
Sánchez, amb Mireia Gubianas.
Horaris: dissabtes i diumenges,
12.30. I en doble programació:
els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios a 1.000
merdes de gags.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

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. La paradoxa de Protàgones, per T-14/15, diumenge 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 7
de juny, 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

Atrium, Consell de Cent,
435. Confidències a Al·là, de
Saphia Azzeddine, direcció Magda Puyo. De dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, a les
19.00. Infantil: Iupi. Diumenges
24 i 31 de maig, a les 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Croquis_BCN, assaigs oberts el dies 29 i 30, a les
19.30. Penev, de Xavo Giménez/
La Teta Calva, del 4 al 14 de juny.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30; i diumenges, 18.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de Jordi Casanovas, dir.
Jordi Casanovas. Fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30; i diumenges,
18.30. I Luis Pardo, a En tu mente. Horaris: de dijous a dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.30.

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. Berto Romero. Tots els divendres, a les 22.45.
왘 Teatre

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

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. 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.

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

Principal, Rambla 27.
Sala B: Clicks. Horaris: dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges,
17 i 24 de maig, a les 19.00.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Los Vivancos a 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.
Estrena el 3 de juny, Mi relación
con la comida, d’Angélica Liddell,
amb Esperanza Pedreño. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00. Estrena el 12 de juny, Páginas arrancadas del diario de P, d’Ignacio
del Moral. Horaris: divendres i
dissabtes, 22.15.

왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Fins al
31 de maig Mares i filles amb la
Nina, la Mariona Castillo i la Clara Peya. Horaris: Atenció el 22
de maig, no es fa funció, de dijous a dissabtes, 22.00, i diumenges, 20.00. Fins al 27 de
maig Happy love o love story!, de
Toni Sans i Rubèn Muntañola
amb Gemma Amorós. Horaris:
dimarts i dimecres, a les 20.30.
Fins al 31 de maig Fang a les costelles, de Gerard Vàzquez. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.00;
i diumenges, 18.00. Estrena el 4
de juny L’any dels 30, de Lara
Diez. Horaris: de dijous a dissabte, 20.00; i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. Fins al 7 de juny, Guapos&Pobres, de Xavier Torras i
Toni Martín amb Ivan Labanda,
Elena Gadel, Mariona Castillo,
Muntsa Rius, Frank Capdet, Xavi

116737-1110667A
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villoso dúo “Là ci darem la mano” –allí nos daremos la mano–
con excelente buen gusto. Llega
doña Elvira y frustra la seducción
con “Ah, fuggi il traditor”.
Don Giovanni intenta convencer a Ottavio y a Anna de que Elvira está loca. El cuarteto “Non ti
fidar, o misera” –no confíes en él,
oh, infeliz– fue redondo.

El barítono Johannes
Weisser, en el rol del
burlador, bordó la
serenata acompañado
de una mandolina

El maestro René Jacobs, al frente de la Orquesta Barroca de Friburgo, interpretando la obertura de “Don Giovanni”, ayer, en el Auditorio. | MANUEL BENITO

“Don Giovanni” seduce al Auditorio
Gran éxito de la versión semiescenificada de la ópera de Mozart a cargo de
la Orquesta Barroca de Friburgo, el Coro del Palau y siete excelentes solistas
Javier NEIRA
El maestro René Jacobs, al
frente de la Orquesta Barroca de
Friburgo, del Cor de Cambra del
Palau de la Música Catalana y de
siete excelentes cantantes solistas, cosechó ayer un extraordinario éxito con la interpretación semiescenificada de la ópera “Don
Giovanni”, de Mozart. El público
del Auditorio de Oviedo aplaudió
al final del concierto durante siete minutos y siete segundos, algo
casi nunca visto.

El barítono Johannes Weisser,
como don Giovanni; el bajo Marcos Fink, en el papel de Leporello;
el tenor Jeremy Ovenden, como
don Ottavio; la soprano Birgitte
Christensen, en el rol de doña
Anna; la también soprano Alex
Penda, como doña Elvira; su compañera la soprano Sunhae Im, como Zerlina, y el bajo Tareq Nazmi,
en el doble papel de Masetto y del
Comendador, cantaron a un nivel
altísimo y fueron las piezas clave
del triunfo global.

La capital asturiana
se “africa”
La actriz de “Cuéntame” Ximena Vera invita
a disfrutar y aprender del continente en
la celebración de su día en Trascorrales
Elena FERNÁNDEZ-PELLO Vera participó en ella, leyendo alLa actriz asturiana Ximena Ve- gunos cuentos tradicionales de
ra tiene en Suazilandia una fami- Suazilandia, Zimbawue, Namilia a la que visita cada año. La in- bia y Botswana.
Con la actriz avilesina “africatérprete de la serie “Cuéntame” y
de “Altamira”, la última película ron” los músicos de “Kunta Kinproducida y protagonizada por te”, varios establecimientos de
Antonio Banderas, quedó unida comercio justo con artesanía y
al continente africano por fuertes productos de alimentación afrilazos, después de haber pasado canos, algunas librerías con texdos años estudiando allí, en uno tos sobre aquel continente y el tade los centros de la organización ller de costura “Dácala”, que
Colegios del Mundo. Luego se mostró los diseños confeccionados con telas. También colaboratrasladó
a Londres
ahora estáCATALANA
PALAU
DE LA yMUSICA

Leporello, el criado de don
Giovanni, encarnado por el bajo
Marcos Fink, arrancó la velada
quejándose de la vida que lleva al
cantar muy bien “Notte e giorno
faticar”. Don Giovanni intenta
violar a doña Anna y mata a su
padre, el Comendador. Birgitte
Christensen, en el rol de doña
Anna, y don Ottavio, según el tenor Jeremy Ovenden, al ver a su
padre muerto juran venganza en
el excelente dúo “Ah, vendicar, se
il puoi, giura quel sangue og-

nor!”. Leporello le dice a Elvira,
la soprano Alex Penda, que don
Giovanni no merece la pena. Le
enseña un catálogo con todas las
amantes del burlador, a las que
sedujo y abandonó. Sus conquistas incluyen 640 en Italia, 231 en
Alemania, 100 en Francia, 91 en
Turquía, pero en España son ya
“mile e tre”, 1.003. Qué bien lo
cantó.
Don Giovanni, por el barítono
Johannes Weisser, y Zerlina, la soprano Sunhae Im, cantan el mara-

Y qué decir de la dulcísima serenata “Deh vieni alla finestra” de
don Giovanni acompañado de
una mandolina. No extraña que
todas cayesen rendidas.
Leporello, disfrazado de don
Giovanni, trata de huir de doña
Elvira, que en el fondo sigue enamorada del malvado. El sexteto
resultante “Sola, sola in buio loco”, brillante. Ottavio se convence de que Giovanni fue el asesino
del padre de doña Anna y medita
la venganza en “Il mio tesoro”,
que cantó de diez.
En la cena de don Giovanni
saltan las bromas. Incluye unos
compases de “Non più andrai” de
“Las bodas de Fígaro”, otra ópera del propio Mozart, que el burlador subraya: “Ésa me suena”.
El convidado de piedra acude a la
cita “Don Giovanni! a cenar teco
m’invitasti” –don Giovanni, tú
me invitaste a cenar contigo–, el
seductor acepta el reto y, nunca
cobarde, acaba en el infierno con
Proserpina y con Plutón como
cantan después todos en el conjunto final que expresa la moraleja de la ópera: “Tal es el fin de
quienes hacen el mal: la muerte
del pecador siempre refleja su vida”. En el descanso el público
aplaudió durante más de dos minutos y al final, lo dicho, siete
minutos y siete segundos.
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A LA CONTRA
La Razón

El organista Cameron Carpenter ante uno de sus órganos digitales

La revolución empieza
tocando el órgano
Cameron Carpenter, el «enfant terrible» de la música clásica,
debuta en el Palau de la Música con obras de Bach y Liszt
Carlos Sala

asta la invención del teléfono, el órgano era el
instrumento tecnológico
más complejo realizado por el
hombre. Sin embargo, su evolución durante el siglo XX lo relegó
a un segundo plano, como un
invento caduco, un símbolo de
estatus y de interés historicista.
Los grandes órganos de tubo pue-

H

den llegar a costar millones de
euros, cuando su papel está limitado en los programas de los auditorios escasos y minoritarios.
En este contexto de crisis, un
joven norteamericano de apennas 34 años está decidido a que el
órgano reviva en la era digital. Su
nombre es Cameron Carpenter y
se ha convertido en un auténtico
referente del órgano moderno y el
azote de los viejos organistas,
aquellos que creen que lo suyo es

MÚSICA
360 festivales llenan de música Cataluña
Los 360 festivales de música que se organizan
a lo largo del año en Cataluña generan unos 1,5
millones de espectadores, siendo el Primavera
Sound, que empieza esta semana, el que atrae más,
unos 200.000, según los datos dados a conocer
por el conseller de Cultura, Ferran Mascarell.
Durante un acto con los gestores de los principales
eventos de estas características, el conseller

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

sublime y celestial y si la gente no
lo comprende es que es estúpida.
«Los que opinan que no importa
la calidad, sino la cualidad del
público son indignos, elitistas que
se creen con derecho a decidir
quién es un buen público y quién
no. Por eso casi nadie va a sus recitales, sino son otros organistas.
El órgano es un instrumento de la
gente, está hecho para el entretenimiento y el placer. Lo demás es
pretencioso», afirma Carpenter.

Este músico, una revolución en cuando entró en contacto por
sí mismo, apuesta por la constan- primera vez con el órgano clásico
te evolución del instrumento, y del Palau. «Hay que quitar todas
esto quiere decir declararse ena- las tonterías místicas y pseudoremorado del órgano digital. «No ligiosas que rodean el órgano. Es
existe órgano que sea más impor- un instrumento tecnológico, una
tante que la músimáquina. Como
Carpenter decidió agnóstico, me aleca y el organista
que lo interpreta.
parte del programa gro de que la igleDesde su inicio,
sia lo ningunee
estuvo determina- de su concierto en el porque así podedo por los músicos Palau tras conocer el mos recuperarlo
para la gente», seque lo interpretaórgano
ban, convirtiéndoñala Carpenter.
se en lo que ellos
Músico obsesionecesitaban en ese momento. nado y estudioso hasta el delirio
Ahora lo que necesitamos es lo de las claves y la historia del insdigital, esa es la tradición que te- trumento, el organista no ha henemos que seguir, al de continuar cho muchos amigos en la comuadaptándonos», señala.
nidad musical, pero ha enamoraEste «enfant terrible» de la mú- do a los oyentes.
sica clásica actúa esta noche en el
Palau de la Música con un progra- CAMERON CARPENTER
ma que incluye las «Funérailles»
Dónde: Palau de la Música. C/ Paulau
de Listz y las «Fantasía y fuga en de la Música, 4-6.
Sol menos» y el «Trío Sonata en Sol Tel. 93 295 7500
Mayor» de Bach. Aunque éste sólo Horario: Hoy a las20.30 horas.
será la mitad del programa. la otra Cuánto: consultar web:
www.palaumusica/cat.
mitad la decidió ayer por la tarde,

afirmó que este tipo de festivales son un factor de
«modernización cultural, motores de contratación
y trabajo, plataformas de innovación, escenarios en
los que mostrar talento y mecanismos de proyección
internacional». En su intervención no olvidó que
cuentan con un presupuesto sumado de unos 60
millones de euros, lo que supone una aportación a la
«economía catalana de unos 300 millones de euros».
Según un listado publicado hace poco por el grupo
Time Out, el Primavera Sound y el Sónar son el 1 y
5 de los 50 festivales más importantes del mundo,
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Barcelona ciutat
Els drets dels ciutadans colombians a
l’exterior. Conferència a càrrec del

procurador general de la República
de Colòmbia, Alejandro Ordóñez.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega, 299,
entresòl (18 hores).

Trobada de corals. Concert benèfic a

càrrec de les corals Vent de Garbí, Nova Congesta i Raspinell dirigides per
Miquel Àngel Arias Soler.
Parròquia de Santa Tecla. Av. Madrid
107 (18 hores). Aportació voluntària.
Grans conjunts. Concert a càrrec de la

Big Band de l’Esmuc dirigida per Lluís
Vidal.
Plaça de les Arts, L’Auditori. Lepant, 150
(19 hores). Gratuït.

CAMERON CARPENTER,
organista
Palau de la Música Catalana
Cicle Orgue al Palau
20.30 hores. 20 euros

]El trencador organista nordamericà Cameron Carpenter, nominat

a un Grammy i convidat per Simon Rattle a la Filharmònica de
Berlín, debuta a Espanya dins del cicle Orgue al Palau, on oferirà la
seva virtuosa i personal interpretació de –en principi– peces de Bach
i Liszt... “Veurem si l’orgue del Palau es deixa”.

L’organista apatxe
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E

nfundat en un vestit
blanc fet a mida,
passeja amb aplom
els seus 34 anys i
aquest look apatxe que obliga
a preguntarli si, com assegu

tes. Cameron Carpenter és
una mica més que fenomen
virtuós: és un enfant terrible
que odia precisament els or
ganistes, que acusa de tenir
un gran ego, “i jo no sóc cap
excepció”. I és que la seva de
fensa de l’orgue sona a revo
lucionària: “La idea que l’or

plens els ocupa un públic de
qualitat. És inacceptable. És
un instrument massa impor
tant per deixarlo en mans
dels organistes. No és un ins
trument de pocs, ni de Déu, si
és que una cosa així existeix;
no hi ha un orgue que sigui
més important que la música i

¡Zaska! Presentació d’aquest llibre de

Las tardes que no estabas. Presentació

d’aquest poemari de Marta Clarós.

Conferènciaconcert. El cantant Miquel Pujadó presenta les millors musicacions que ha realitzat de poemes
de Maragall, Bartra i Vinyoli.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 ho
res). Gratuït.

Espirituals sense religió. Presentació

d’aquest llibre de Laia de Ahumada,
amb Lídia Pujol, Ramon Colom, Tere-

TELÈFONS
Ú T I LS

Malvados e imbéciles. Presentació

d’aquest llibre d’Alfonso López, a càrrec de Toni Guiralt, especialista en
historieta.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).
Bari. La princesa abandonada. Troba-

‘Les set últimes paraules de Crist a la
creu’, de F. J. Haydn. Concert a càrrec

del Qvixote Quartet, un dels millors
quartets de corda del país. 12 euros.
Auditori del Conservatori del Liceu. Nou
de la Rambla, 88 (19.30 hores).

Art and Craft. Falsificador per afició.

d’aquestes converses, amb el director d’orquestra Sir John Eliot Gardiner, que conversarà amb el poeta i
assagista Ramón Andrés.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (19
hores). 4 euros.

per Marta Molins sobre l’escriptura
destinada a la representació visual
des de diferents angles i formats.
SGAE / Fundación Autor Catalunya. Pas
seig de Colom, 6 (19 hores).

Por encima de mi cadáver. Presentació d’aquest llibre de Mario Cuesta
Hernando.
Llibreria Altaïr. Gran Via de les Corts Ca
talanes, 616 (19 hores).

Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Converses a La Pedrera. Nova edició

Escriptures i pantalles: parlen les
guionistesFicció i documentalMostra
Films Dones. Conversa coordinada

da amb l’escriptor Hwang Sok-yong,
autor d’aquesta novel·la. Als 70 anys,
Hwang Sok-yong és un dels escriptors
sudcoreans més coneguts tant a l’estranger com al seu país.
Casa Àsia  Pavelló de Sant Manuel. Sant
Antoni Maria Claret, 167 (19 hores).

Martina Klein, amb una conversa entre l’autora, Andreu Buenafuente i el
Mag Lari.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19 hores).

Projecció d’aquest documental sobre
Mark Landis, possiblement el falsificador d’art més prolífic de l’història
dels Estats Units. Gratuït.
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.
Plaça Carmen Laforet, 11 (19 h).

sa Guardans, Natxo Tarrés, Oriol Teixidor i l’autora.

Biblioteca Jaume Fuster. Plaça Lesseps,
2022 (19 hores).

JORDI PLAY

El jove Cameron
Carpenter
durant un
assaig amb
l’orgue del Palau
de la Música

ra que passa amb
els
programes
que interpreta
–“no planifico,
només toco la
música
que
m’obsesiona”–, és fruit d’un
pla de màrqueting o d’un im
puls que al seu dia va tenir da
vant el perruquer.
“M’alegro que em faci
aquesta pregunta”, diu, es
bossant un somriure que
alleugereix la tensió de les se
ves fins ara taxatives respos

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

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

gue mereix un
gran respecte,
que és un instru
ment que ha de
provocar por en
l’intèrpret,
la
idea que és una finalitat en si
mateix és el que en realitat
l’està matant. El gran error és
pensar que no s’han d’aplicar
conceptes comercials sobre
l’orgue. Detesto els organis
tes que es consolen pensant
que encara que les seves sales
siguin buides, els seients

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

que l’organista, però la seva
mida provoca adoració. No,
l’orgue és de la humanitat i
com a tal hem de gaudir d’ell”.
I tornant a l’assumpte del
seu tallat de cabells, “diguem
que he estat castigat amb uns
cabells molt arrissats que es
resisteixen a tot intent d’esti
litzarlos. I he estat experi
mentant durant molt de
temps abans de trobar aquest
tallat, que és el que és, en har
monia amb el meu rostre”. Et
voilà!c

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

L’espasa d’Al∙là. Presentació d’aquest

llibre de Jordi Calvet.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19.30 hores).
BSW Double Swing Jam. Sessió de

swing, entre els músics de jazz clàssics i els lindy hoppers.
Espai Jove La Fontana. Gran de Gràcia,
190192 (20 hores). 3 euros.

Lluna Cohen. Concert del duo Lluna

Cohen i Jurandir Santana i la seva poètica intimista inspirada en l’exotisme de Brasil. Gratuït.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pienc,
45 (20 hores).

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

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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LA SEGONA
Màrius Carol
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DIRECTOR

Més enllà de l’aplaudiment del carrer

OSÉ Samarago, que va ser un home savi, va es
criure que la derrota té alguna cosa positiva: no
és mai definitiva; tot i això, la victòria té una cosa
negativa: no és mai definitiva. Així que és bo que
els que han guanyat mesurin l’alegria i que els que han
perdut rebaixin la pena.
A Barcelona, on l’alegria ahir anava per barris, el món
convergent es lamentava del que no té remei, mentre que
en l’univers de l’esquerra que encarna Ada Colau hi ha
via una eufòria continguda. Xavier Trias, amb exquisida
elegància, va deixar clar des del primer moment que no
estava per martingales: havia perdut, així que se n’anava
a l’oposició a continuar treballant per la ciutat. Colau sap
que serà la primera alcaldessa de la història de la capital
catalana, però, passades les celebracions, té clar que hau
rà de parlar, negociar i pactar durant el seu mandat per
què el seu pas pel Consistori no sigui un calvari. La pro
mesa de “fer fora la màfia” és una expressió de novel∙la
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Els reptes que tindrà Ada Colau
al capdavant de l’Ajuntament de
Barcelona; i l’immobilisme del
PP de Mariano Rajoy malgrat
els mals resultats. PÀGINA 32

L’egarenca Sònia Hernández
presenta la seva segona novel∙la,
Los Pissimboni (Acantilado),
una ficció habitada per éssers
gairebé sense vincles afectius,
en una atmosfera salvatge, inde
pendents i que somien sortir de
la seva letargia. PÀGINA 50

OPINIÓ

Ideologia i tecnocràcia

El triomf del nacionalista catò
lic Andrzej Duda en les elec
cions presidencials accentua
una profunda divisió ideològica
i sociològica de Polònia que
podria portar a un tomb radical
de la política polonesa. PÀGINA 7
POLÍTICA

TENDÈNCIES

L’esquerra valenciana vol acce
lerar els terminis per desallotjar
el PP de la Generalitat i dels
ajuntaments de València, Ala
cant i Castelló. PÀGINA 31

La reforma de l’ensenyament
secundari obligatori aixeca
protestes entre els professors
francesos, sobretot els de llatí i
alemany. PÀGINA 40

INTERNACIONAL

Les dues Polònies

El canvi valencià

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Una casa als afores

Els temes del dia

Alfredo Pastor escriu sobre la
transformació política en mar
xa, en la qual els nous gover
nants hauran de considerar
l’afinitat ideològica i la capacitat
de gestió dels candidats en càr
recs de responsabilitat: “És
probable que durant aquest any
vegem grans canvis en la com
posició dels tres nivells del
nostre govern. El que acaba
d’arribar –que algun n’hi hau
rà– s’enfrontarà a l’etern pro
blema de la relació entre ell, el
polític i els seus col∙laboradors,
els tècnics”. PÀGINA 33

SUMARI

de Mario Puzo, que serveix per buscar l’aplaudiment al
carrer, però no és a partir d’ara el lèxic més feliç per bus
car consensos. Per cert, els incidents del passat de l’acti
vista Colau amb la policia municipal van ser defugits per
la regidora Colau en proclamar que els treballadors de la
Guàrdia Urbana s’hi deixen la pell. Tant de bo que no la
tinguin gaire fina.
En les últimes hores, la futura alcaldessa ha manifestat
la seva voluntat d’arribar a acords amb ERC, el PSC i la
CUP, encara que caldrà veure si n’obté alguna cosa més
que bones paraules. En qualsevol cas, quan s’assegui a
la butaca del seu despatx, haurà de decidir què fa amb
els contractes del Mobile, el Palau de la Música o la fór
mula 1, per posar tres exem
ples. Serà un moment interes
sant per conèixer les seves
prioritats i per saber si aspira a
ser l’alcaldessa de tots.

Menys humanitats

Més feina,
el mateix sou
La guanyadora de les elecci
ons municipals a Barcelona,
Ada Colau, té previst en cas de
ser nomenada alcaldessa
imposarse un sou de 35.000
euros anuals, una quantitat
molt allunyada de la nòmina
habitual del primer regidor
d’una gran ciutat, i que s’acos
ta molt a la que Colau cobra
en el seu actual lloc de treball

Amb tota la pompa
del Rei Sol
La televisió
francesa pro
duirà una sèrie
sobre la vida
de Lluís XIV
per comme
morar el tri
centenari de la
seva mort.

ESPORTS

L’Armada sense rumb

Julián Alonso, subcapità de la
Copa Davis i mà dreta de Gala
León, es reuneix amb Roberto
Bautista, Guillermo García
López i Pablo Andújar per apla
nar el camí de la capitana, que
té previst anar a París avui o
demà. PÀGINA 61
ECONOMIA

La riquesa del Vaticà

Els beneficis de la banca vatica
na (l’Institut per a les Obres de
Religió) corresponents a l’exer
cici 2014 van superar els
69 milions d’euros, 55 milions
dels quals es destinaran al
pressupost de la Santa Seu i els
14 milions restants aniran a
l’apartat de reserves de
capital. PÀGINA 66
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Sortir
 MÚSICA

Cameron Carpenter
El virtuós i trencador
organista nord-americà,
enfant terrible de la música
clàssica, debuta avui a l’Estat
amb un concert d’obres de
Franz Liszt i Johann Sebastian Bach dins del cicle Orgue
al Palau. Palau de la Música, 4.
Avui (20.30 h). Preu: 20 euros.

Lluna Cohen i
Jurandir Santana
El duo poètic i intimista
Lluna Cohen i Jurandir
Santana actuen als Dimarts
Alternatius del centre cívic
Fort Pienc amb un repertori
de ritmes afro brasilers. Plaça
Fort Pienc, 4. Avui a les 20.00 hores.
www.fortpienc.org.

Big Band de l’Esmuc
La Big Band de l’Esmuc
ofereix un concert a l’aire
lliure, a una carpa instal·lada
a la plaça de l’Auditori, dins
del cicle de concerts Grans
Conjunts. Plaça de l’Auditori.
ARXIU

Avui (19h). Accés lliure.

Boreals
Triple actuació de Boreals,
Ibeyi i Ratking com a prèvia al
Festival Primavera Sound.
Sala Apolo. Nou de la Rambla, 113.
Avui a partir de les 19 h. Amb
l’abonament al Primavera Sound.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

LENACAY, MARCA DE MESTISSATGE
CONCERT  El guitarrista fundador de Ojos de Brujo, Ramón
Giménez, lidera una nova formació de rumba, hip hop i funk.
Lenacay compta amb la veu de Paula Domínguez i tenen un segon
disc, Yerel. Jamboree. Plaça Reial, 17. Avui ( 20 i 22 h). Preu: 12 i 15 euros.
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HOY TE PROPONEMOS...
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MÚSICA

Puro heavy metal en la Sala
Acapulco de Gijón
Mañana, 21 horas, concierto a
carga del guitarrista de heavy
metal Steve Smyth, reconocido por
haber formado parte de grupos
como Nevermore, Testament,
Forbidden o One Machine.
Concierto de Pacho Flores en el
Teatro Jovellanos
Pasado mañana, 20 horas, Teatro
Jovellanos de Gijón, concierto a
cargo de Pacho Flores. Artista de la
Casa Stomvi, toca instrumentos
fabricados exclusivamente para él
por esta prestigiosa firma y
participa activamente en los
desarrollos e innovaciones de sus
instrumentos. 20 euros.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Me
Ote

La agrupación barroca actúa hoy en Oviedo.

establecimientos de Candás y de las
parroquias de Pervera, Tamón y El
Valle acogen las jornadas del
cachopo. El menú consiste en un
entrante (ensalada o pastel de
cabracho), el plato principal de
cachopo de ternera, postre y bebida
al precio de 18 euros.
CINE

Proyección de ‘Oliver’ como parte
del ciclo Cine y Danza
Hoy, 20 horas, Teatro Filarmónica
de Oviedo, proyección de ‘Oliver’
como parte del ciclo de Cine y
Danza. Dirigida por Carol Reed, el
filme nos transporta a la Inglaterra
del siglo XIX para relatar la historia
de Oliver Twist (Mark Lester). Es un
pobre niño que escapa de un
orfanato y llega a Londres en busca

paralela a la del verdadero Hijo de
Dios. Entrada libre.
Ciclo de proyecciones
Imágenes de un viaje
Hoy como cada lunes, a las 20
horas, en el Centro de Cultura
Antiguo Instituto de Gijón, se
celebra una sesión del ciclo de
proyecciones audiovisuales
‘Imágenes de un viaje’, por la que
asturianos muestran instantáneas
de sus viajes exóticos. Hoy es la
última sesión con: ‘Andes
Patagónicos’, por Carmen García y
Tony Ruiz. Gratis.
Cine fórum. ‘Ciclo de lo nuevo:
entre indies y showmen’
Hoy, 19 horas, salón de actos del
CMI El Llano de Gijón, proyección
de ‘Como todas las mañanas’, ópera
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Comedia en las
tablas de Gijón
Hoy
Hoy,
a las20.30
23.30horas,
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lasGijón.
23.30 horas
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deteatro
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serán
los Mojinos
Escozíos.
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Orquesta
PrincipadoEsSiglo
XXI.de
a su progenitora.
la carta
presentación de ‘Mitad y mitad’.
8 euros.

recibida por las autoridades locales
hacia la una y diez, para continuar
por Cimadevilla, Rúa y la plaza de
Alfonso II el Casto (Catedral).
Taller de fotografía en el
Botánico: manejo de la cámara
Aún hoy, de 10 a 14.30 horas, taller
de manejo básico de la cámara digital
y el uso de la imagen en las redes
sociales en el Jardín Botánico de
Gijón. Cada alumno deberá disponer
de su propia cámara. 20 euros.

Ruta en bicicleta en Santo Adriano
El grupo cicloturista Asturies
ConBici ha organizado hoy una ruta
’
para ‘engañar al Pulide’. La salida
ro
está prevista a las 10.15 en el
la
apeadero de tren de Avilés, donde
se finalizará. La idea es buscar un
a,
camino cómodo para llegar al alto.
de
También se visitará la Cueva de los
Arbedales.
necesario
apuntarse
PALAU
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Y MAÑANA...
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muestra ‘58 días’, obra de la
gijonesa Blanca Prendes. La artista
se inspiró en el acto de amamantar,
que quiso representar en su obra.
Gratis.
Nueva colección en la Galería
Guillermina Caicoya
Se acaba de inaugurar la nueva
galería de Guillermina Caicoya, en
la calle Principado, 11, de Oviedo. Y
lo hace con exposición a cargo de
Misha Bies Golas, quien ha titulado
su trabajo ‘Poner recto un
Mondrian y otras piezas de
catálogo’. Se trata de un proyecto
comisariado por Alfredo Aracil, que
estará abierto hasta el 30 de junio.
Muestra: ‘El sueño de los árboles’
Hasta el 30 de junio, de lunes a
domingo de 10 a 14 y de 17.30 a
20.30 horas, el salón de cultos
Jardín de Noega (camino del

