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Proyección mundial
La exitosa mini gira es un
signo más de la voluntad
de internalización del
auditorio modernista
orquesta británica en el Royal Festival Hall interpretando con gran éxito
la «Misa glagolítica» de Janácek: sumando más de 200 voces, el resultado
fue espectacular en una vibrante lectura del director checo Tomás Netopil
y bajo la atenta mirada, desde el patio
de butacas, de Vladimir Jurowski, director principal y consejero artístico
del conjunto inglés.

Domingo de maratón

El Orfeó català y el Cor de Cambra del Palau, en el Royal Festival Hall de Londres

Junto al Cor de Cambra del Palau se
presentó el fin de semana en tres
escenarios de la capital británica

El Orfeó Català
triunfa en Londres
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD LONDRES

E

l Orfeó Català volvió a Londres
después de su debut en esa
gran capital, hace ahora 101
años. Una delegación de 92
miembros del Orfeó y del Cor de Cambra del Palau, de responsables del Palau de la Música Catalana y hasta de
algunos socios del Orfeó que quisie-

ron apuntarse a esta jornada histórica, viajó a Inglaterra para actuar en el
Royal Festival Hall, el Cadogan Hall y
el Borough Market consiguiendo, en
las tres citas, un clamoroso éxito de
público.
Contando con el apoyo del Institut
Ramon Llull, de la delegación británica de la Generalitat y de varios mece-

ALEX MACNAUGHTON

nas, esta exitosa mini gira es un signo
más de la voluntad de internalización
tanto de los coros del Palau como del
propio auditorio modernista. Mariona Carulla, presidenta de la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música, subrayó el esfuerzo que se ha puesto en
este objetivo plasmado en las recientes visitas de diversas agrupaciones
corales del Orfeó a ciudades como Viena, Lisboa o París, o compromisos
como la gira del Cor de Cambra con
Les Musiciens du Louvre. «Ahora volvemos a Londres después de haber actuado en 1914 con tres conciertos en
el Royal Albert Hall».
En este regreso –«un reto artístico
que nos permite tomar contacto con
el mundo de la música internacional
y motivar a los miembros de nuestros
coros» según palabras de Joan Oller,
director del Palau–, el Orfeó y el Cor
de Cambra reforzaron el sábado al coro
de la London Philharmonic en la temporada de abono de esta prestigiosa

El domingo el Cor de Cambra descansó y fue el Orfeó, bajo la dirección de
Josep Vila, el que acaparó los aplausos; primero lo hizo en el ciclo coral
de The Tallis Scholars en el Canogan
Hall con un programa que se centró
en autores catalanes en el que también brillaron Albert Guinovart desde
el piano y David Malet en el órgano y
que, por desgracia, no contó con mucho público –la ciudad estaba llena de
cortes de tráfico por el maratón-, pero
que fue muy bien recibido; media hora
más tarde los «cantaires» del Orfeó
volvieron a recoger vítores celebrando Sant Jordi –Saint George-, en una
breve actuación en el popular Borough
Market, lleno de catalanes asentados
en Londres compartiendo rosas, libros
y cocina mediterránea.
La actuación, que acabó con el «Cant
de la Senyera» y con un discreto «Iinde-independència», fue lo único que
le interesó a la televisión pública catalana: sin el menor interés en las dos
importantes citas artísticas de los coros barceloneses en Londres -ciudad
en la que la tradición de la actividad
coral es parte del ADN de su sociedad, TV3 no cubrió las actuaciones en el
Royal Festival ni en el Canogan: el tema
políticamente reivindicativo fue lo único que interesó al ente público dando
una muestra más del poco interés por
la cultura del país tanto de un medio
de comunicación que pagamos todos
los catalanes como de la clase política que los gestiona.
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L’orgue de Juan de la Rubia,
protagonista al Palau
L’organista actua amb l’Orquestra Barroca de Friburg
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

“Diversificar-se és fonamental, almenys per a mi”, diu l’organista
Juan de la Rubia (la Vall d’Uixó,
1982). Ho explica per telèfon des
d’Alemanya, on ha assajat amb la
Freiburger Barockorchester el concert que avui oferiran al Palau de la
Música, a partir de les 20.30 h. “Era
més fàcil que hi anés jo que fer venir
tota l’orquestra un dia abans a Barcelona”, precisa De la Rubia, un músic per a qui tocar l’orgue és “una
forma de vida”.
“N’hi ha que se centren molt en
un repertori determinat, però jo
necessito fer coses diferents”, diu.
I això inclou interpretar Bach, improvisar, transcriure repertori romàntic per a orgue, acompanyar
musicalment clàssics del cinema
expressionista alemany com Faust
i Nosferatu i participar en El rei Lear dirigit per Lluís Pasqual i protagonitzat per Núria Espert al Teatre
Lliure. “Tocar al teatre em serveix
per tocar Bach, i tocar Bach em serveix per tocar al teatre. Seria inca-

paç d’estar tot el dia fent una sola
cosa”, afegeix aquest organista, que
considera que tocar amb la Freiburger Barockorchester és “una
oportunitat molt maca”. Evidentment, ja que es tracta d’una de les
formacions de música antiga més
sòlides d’Europa.
Creatiu, fresc i optimista

El programa que abordaran al Palau de la Música inclou la Simfonia
de la cantata BMW 146 de Bach i
l’opus 4 de Händel. “És un programa peculiar perquè l’orgue no sol
ser solista, però en els Concerts per
a orgue opus 4 de Händel sí que ho
és, i pren tot el protagonisme amb
els solos. A més, es nota que la partitura no està escrita en detall i que
Händel, que dirigia des de l’orgue,
deixava marge per a la improvisació. Permet ser creatiu, i és un repertori molt fresc i optimista, pensat perquè la gent es diverteixi”,
explica De la Rubia amb entusiasme sobre unes peces escrites per
servir com a interludis en les grans
peces teatrals que Händel va presentar al Covent Garden. És en
aquests solos on l’organista pot vo-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Inquiet
“Seria incapaç
d’estar tot el
dia fent una
sola cosa”,
diu Juan de
la Rubia
Repertori
Al Palau de
la Música
interpretarà
composicions
de Händel
i Bach

Juan de la Rubia, organista de la basílica de la Sagrada Família,
considera que “l’orgue és una forma de vida”. JUAN DE LA RUBIA

lar amb més llibertat. “És un exercici molt creatiu i enriquidor”, insisteix. Això sí, “pactant els compassos amb l’orquestra”.
Professor a l’Esmuc i organista
de la basílica de la Sagrada Família,
De la Rubia té una agenda ben atapeïda. En els pròxims mesos actuarà al Perú, Alemanya, Dinamarca,
Àustria i Itàlia, a més de fer diversos concerts a Valladolid, Azpeitia,
Maó, Montserrat i Cadaqués. I l’1 de
novembre tornarà al Palau de la
Música per improvisar durant la
projecció de la pel·lícula Nosferatu,
dirigida per Murnau el 1922. “L’orgue com a instrument simfònic ro-

màntic et permet jugar amb timbres diferents, i això el fa molt adient per acompanyar el cinema
mut”, recorda De la Rubia.
També tornarà al Lliure per repetir amb El rei Lear al desembre i,
inquiet de mena, vol seguir “experimentant” en la relació entre l’orgue
i l’orquestra fent noves transcripcions que s’afegiran a les que ja va dur
a terme amb obres de Wagner i
Brahms. Tanmateix, el seu gran
repte, tot i que “no serà immediat”,
és interpretar la integral d’orgue de
Bach. Abans, però, té una cita amb la
Freiburger Barockorchester al Palau de la Música.e

sado, y que se facturaron 20,35 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto a 2014. La
simple comparación de ambas cifras
(la facturación ha crecido más que
las ventas) ya apunta una tendencia:
se han vendido libros más caros. Lo
cual no quiere decir que el precio de
los libros haya subido, sino que se
28 Abril,
2015
han comprado
libros
más caros (en
tapa dura, frente a la blanda, más

Los números dan para más análisis, algunos bastante
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municación ensalzamos
que permite establecer algo parecido a un
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podio con escritores
ganadores)
representa tan sólo un 6,49% de los
ejemplares vendidos. Lo cual arroja
una buena noticia: la diversidad lite-

Una de las paradas de venta de libros en la diada de Sant Jordi, el pasado jueves. JORDI SOTERAS
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el 67,13% son en castellano y el ejemplares
son en catalán.
32,87% en catalán. Por número de
No todo son triunfalismos, claro.
ejemplares, la fuerza del catalán se El índice de lectura es del 65,3%, lo
impone: el 53,59% son en lengua ca- cual significa que casi un 35% de los
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REGRESO A LONDRES,
100 AÑOS DESPUÉS
Los coros del Palau triunfan en un agitado
fin de semana musical en la capital británica
ANA MARÍA DÁVILA LONDRES
ENVIADA ESPECIAL

El primer viaje duró 16 días, se movilizaron 250 cantaires y el maestro
Lluís Millet lo consideró «el esfuerzo más extremo que hemos realizado, al margen de la culminación de
nuestro Palau de la Música Catalana». El éxito de la iniciativa fue incontestable y el Royal Albert Hall
londinense –tal como había ocurrido
unos días antes en el Théâtre des
Champs Elysées y en el Trocadero
de París– se rindió a las voces del Orfeó Català. El compositor Richard
Strauss, presente entre el público, se
fundió en un estrecho abrazo con el
director al término del primer de los
tres conciertos que se ofrecieron en
junio de 1914.
Un siglo y diez meses después, el
Orfeó, acompañado ahora por el Cor
de Cambra del Palau de la Música
Catalana, ha vuelto a presentarse en
la capital británica. La cita fue este
fin de semana y en esta ocasión, al
lado de la prestigiosa London Philharmonic Orchestra, dentro de la
programación de temporada del Royal Festival Hall.
La delegación artística, integrada
por 92 cantaires, con su titular Josep
Vila al frente, ofreció además otras
dos actuaciones: un concierto en solitario en el Cadogan Hall el domin-

go y, acto seguido, una emotiva intervención en el marco de la celebración de la diada de Sant Jordi, organizada por la delegación de la Generalitat en Londres, en el popular
Borough Market. Un ajetreado programa que se enmarca en la política
de internalización de sus formaciones corales que está llevando a cabo
el Palau de la Música y que se suma
a actuaciones similares en Viena (junio de 2013), Lisboa (febrero de
2014) y París, el pasado diciembre.
«Nuestro principal objetivo es la
motivación interna de los cantaires,
y el reto artístico que esto supone,
tanto para ellos como para la propia
institución», explicaba, minutos antes de iniciarse el primero de los
conciertos, el director general del
Palau de la Música, Joan Oller, que
junto con la presidenta de la entidad, Mariona Carulla, encabezaron
la nutrida delegación catalana que
acompañó a los artistas en su periplo londinense.
La primera cita, fruto de un acuerdo de colaboración con la London
Philharmonic, significó el debut del
Orfeó y el Cor de Cambra en una de
las salas más emblemáticas y al lado
de una de las formaciones más prestigiosas de la capital británica. Al lado del London Philharmonic Choir,
las formaciones catalanas asumie-

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Los coros del Palau de la Música en su actuación en el Cadogan Hall. EL MUNDO
ron el reto de interpretar la Misa
glagolítica de Leos Janácek, una
obra de gran compromiso artístico,
según Josep Vila, porque «es de una
bravura vocal tremenda y lleva los
coros al límite de las exigencias tímbricas, al tiempo que pide una gran
rapidez de reflejos».
Con el aforo de 2.700 localidades
prácticamente lleno, y bajo la juvenil
batuta del checo Tomás Netopil, el
programa se abrió con la Obertura
de El holandés errante, de Wagner, y
la Sinfonía nº4, de Beethoven. La Misa glagolítica, una obra escrita en
1927 para solistas, doble coro, órgano y orquesta, centró la vibrante segunda parte del concierto, en la que

la contundente y bien empastada
masa coral, unas 200 voces con los
efectivos de las tres formaciones entremezclados, brilló con fuerza y alcanzó un meritorio protagonismo,
junto con el formidable solo de órgano de Catherine Edwards.
Al final, vítores y largos minutos
de aplausos para todos los intérpretes y para los cantaires catalanes, la satisfacción añadida de haber vivido «una gran experiencia»,
a la que tampoco quiso faltar el titular de la London Philharmonic,
Vladimir Jurowski, que en octubre
próximo devolverá la visita y dirigirá el Orfeó en el Palau.
A la mañana siguiente, una jorna-

catalanes no lee nunca. Una cifra no
muy lejos de la ratio europea, de un
68%. El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, felicitó al sector, «en notable efervescencia», y aprovechó para lanzar un deseo: «Me gustaría que
tuviéramos una Ley de Mecenazgo
que permitiera desgravar al que
compre un libro al mes, 12 al año».

da complicada debido a la celebración de la maratón de Londres que
provocó el corte de numerosas calles
del centro de la ciudad, el Orfeó Català ofreció una segunda actuación,
esta vez en solitario, en el Cadogan
Hall, una antigua iglesia reconvertida en sala de conciertos para 900
personas, sede de la Royal Philarmonic Orchestra y situada en el elegante barrio de Chelsea.
Ante un aforo mucho más reducido en este caso, el Orfeó, acompañado por el pianista Albert Guinovart y el organista David Malet,
ofreció un programa centrado en
compositores catalanes, con obras
de Granados, Casals, Toldrà, Morera y Montsalvatge, entre otros, que
fueron presentadas a la audiencia
por los propios cantaires.
La audición, en el marco de un
festival de música coral, ofreció
también una muestra de la creación
catalana más actual, con obras del
titular del Orfeó, Josep Vila, y de
Bernat Vivancos, presente en la sala y que cosechó grandes aplausos
por su extraordinaria composición
Le cri des bergers.
La despedida tuvo lugar en el Burough Market, uno de los sitios de
moda de Londres, que el domingo
acogió la cuarta edición del St. George’s Day, una iniciativa con el objetivo de dar a conocer la cultura catalana entre el público británico. Tal como manda la tradición, hubo rosas y
libros y también gastronomía típica
y música. El Orfeó interpretó La sardana de les monges, El cant de l’emigrant y, para acabar, igual que en el
Cadogan Hall, El cant de la senyera,
que finalizó entre proclamas independentistas. El viaje ha costado
60.000 euros, de los que 15.000 los
aporta el Institut Ramon Llull.
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Entrevista Juan de la Rubia L’actiu
organista valencià actua avui al Palau
amb l’Orquestra Barroca de Friburg

ww.clubdelsubscriptor.cat

2 22 10 10

De dilluns a dijous de 8 a 2 i de 4 a 6
Divendres de 8 a 2

SORTEIG
ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

TAST D’OLIS
I ELABORACIÓ
DE DIFERENTS
TIPUS D’ALLIOLI
Cooperativa Agrícola
de Garriguella,
dissabte 16 de maig,
a les 11 del matí

te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

ens temps fins al dimecres 6 de maig. Molta sort!

SORTEIG
ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

Juan de la Rubia és un organista d’activitat incessant als auditoris europeus ■ ARXIU

ON HI HA PÈL,
HI HA ALEGRIA

“La cultura de
l’orgue ha viscut
un gran avenç”

Tarambana - Espai Cultural
de Cardedeu,
dissabte 2 de maig,
a les 10 del vespre

te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

ens temps fins al dimecres 29 d’abril. Molta sort!

SORTEIG
ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

ONE-HIT
WONDERS
Sol Picó Cia. de Dansa
Teatre Auditori del
Mercat Vell de Ripollet,
divendres 8 de maig,
a 2/4 de 9 del vespre

Guillem Vidal
BARCELONA

G

uanyador del premi El Primer
Palau l’any 2004, Juan de la Rubia (La Vall d’Uixó, 1982) és un
organista amb una activitat concertística incessant arreu d’Europa. Avui
actua amb l’Orquestra Barroca de Friburg al Palau de la Música (20.30 h).

te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

ens temps fins al dimecres 29 d’abril. Molta sort!

8a TEMPORADA
Ibercàmera

ORQUESTRA
DA CAMERA
Sala Montsalvatge
de l’Auditori de Girona,
diumenge 3 de maig,
a les 8 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preus: 32 euros (amfiteatre)
i 17 euros (llotges B i C)

Truca al 902 22 10 10

de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

mbé a

atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1109031w

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Què significa per vostè exercir de solista amb aquesta orquestra?
És una orquestra de referència en l’àmbit mundial quant a interpretació amb
instruments i criteris històrics. L’he seguit des del mateix moment que em va
començar a agradar la música, per la
qual cosa demà [avui] serà un honor i
una gran oportunitat per a mi.
Se sent molt diferent quan toca l’orgue
en una església de quan ho fa en una
sala de concerts?
Hi ha una diferència important: a l’església no et solen veure. Això és un handicap, és clar, per al públic que li agrada
l’orgue, però al mateix temps et permet
estar en soledat amb l’orgue i la música
i poder trobar la teva inspiració. L’escenari, en canvi, és adrenalina, i busques
amb el públic una connexió que, sense
saber com, hi ha vegades que es produeix i vegades que no.
Quin diria vostè que és l’estatus de

l’orgue actualment a Catalunya?
No és tan popular com a França i Alemanya, així que encara ens falta molt. Però
hi ha raons històriques que ho expliquen: una gran part del patrimoni va
quedar destruït amb la Guerra Civil i, a
més d’instruments, vam perdre una cultura i una tradició. De mica en mica, però, ho hem anat recuperant, gràcies sobretot a l’esforç de la gran pedagoga de
l’orgue, Montserrat Torrent, professora
del 90% d’organistes tant catalans com
espanyols, que es va esforçar molt perquè entitats públiques i privades en tinguessin cura. Des de finals del segle XX i
començaments del XXI l’orgue ha viscut
un gran avenç de restauració, restitució
i fabricació d’instruments nous. Hi ha
l’exemple de l’orgue del Palau, que es va
restaurar; el de Poblet, que és completament nou... Són fites importants que
feia molt anys que arrossegàvem.
És professor a l’Escola Superior de Música de Catalunya. Quin és el perfil del
jove estudiant d’orgue?
Un perfil completament diferent del
que podíem trobar abans. Ara hi ha
molta gent jove que es vol dedicar a
l’orgue no com a segon instrument o
perquè toca en una parròquia, sinó
perquè s’hi vol dedicar professionalment. Això és un símptoma que alguna cosa està canviant. O que la feina
durant molts anys de Torrent i companyia comença a donar fruits. ■
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Josep M. Ainaud
de Lasarte

Xavier Trias

L’alcalde de
Barcelona conversa
a l’Auditori RBA,
a les 19.00 h

Es presenta un llibre
sobre ell a La Llar del
Llibre de Sabadell

BARCELONA

dèmia, la Reial Acadèmia
de Belles Arts de Sant
Jordi proposa el concert
Dos quartets d’alt voltatge a càrrec del Delphos
Piano Quartet, que interpreten obres de Schumann i Fauré.

CINEMA

D’A. En les quatre edicions anteriors, el D’A –Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona– s’ha consolidat ja
com una cita indispensable per als amants del cinema indie i d’autor, que
hi tenen l’oportunitat de
veure pel·lícules que s’han
vist en alguns dels grans
festivals del món i que no
sempre tenen una fàcil
distribució a casa nostra.
Fins al 3 de maig, els cinemes Aribau Club seran un
dels escenaris principals
del D’A, que també s’estendrà pel Teatre del
CCCB, la Filmoteca i la
seu de la SGAE a Cataunya. En les seves pantalles s’hi podran veure les
pel·lícules dividides en
les seccions Direccions,
Talents, Retrospectiva
(dedicada a Bertrand Bonello), Futurs (im)possibles i Transicions. Entre
d’altres, s’hi podran veure pel·lícules com ara Aimer, boire et chanter,
d’Aain Resnais; La chambre bleue, de Mathieu
Amalric; The forbidden
room, de Guy Maddin i
Evan Johnson; In the basement, d’Ulrich Seidl;
The smell of us, de Larry
Clark; White bird in a
blizzard, de Gregg Araki;
Under the skin, de Jonathan Glazer, i Los exiliados románticos, de
Jonás Trueba.

BARCELONA

20.30 CONCERT
‘Mestres del jazz’. 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 dilluns, es
dedica la sessió a alguns
mestres que han marcat
la història del jazz.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

Detall del cartell de la pel·lícula ‘Pas sur la bouche’ ■ ARXIU

La ‘script’ d’Alain Resnais
BARCELONA

20.00 CINEMA

Durant els mesos d’abril i maig, la
Filmoteca de Catalunya està oferint una completa retrospectiva
dedica al desaparegut Alain Resnais, un dels cineastes francesos
més importants de tots els temps i
un dels noms clau de la generació
de la Nouvelle Vague. Dins aquest
cicle –i coincidint amb la celebració del D’A, el Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona– aquesta setmana visita la Fil-

moteca una de les seves col·laboradores més estretes, Sylvette Baudrot, que descobreix els secrets
del seu ofici: script.
Ahir, Baudrot ja va ser a la Filmoteca per parlar i explicar el seu
ofici al costat de directors de cinema i, especialment, les seves collaboracions amb Resnais; una xerrada adreçada a professionals i
alumnes de cinema, periodistes i
cinèfils en general. I avui, la script
presenta el film de Resnais Pas
sur la bouche (2003), en el qual

va participar activament. Es tracta d’una comèdia musical on Resnais i Baudrot posen de manifest
el gust pels decorats teatrals, que
esdevenen una metàfora de la impostura d’uns personatges que viuen en la mentida i l’arribisme.
A més de Resnais, la llista d’autors amb qui ha treballat Baudrot
inclou Jacques Tati, Constatin
Costa-Gavras, Alfred Hitchcock,
Vincent Minnelli...
REDACCIÓ

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘La recuperació de la
memòria de la guerra
de Successió i els orígens de la Diada Nacional’. Amb Enric Pujol,
professor d’història moderna (UAB), i Carles
Santacana, professor
d’història moderna (UB),
a l’Ateneu Barcelonès.

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
Delphos Piano Quartet.
Dins el cicle de concerts
Clàssica a la Reial Aca-

Albert Pla i Pascal Comelade ■ DAVID RUANO

L’organista Juan de la Rubia ■ ARXIU

Albert Pla i Pascal
Comelade uneixen forces

L’organista de la
Sagrada Família, al Palau

BARCELONA

BARCELONA

Els excèntrics talents dels músics Albert Pla i
Pascal Comelade s’ajunten novament a la sala
Jamboree en dos concerts.

Juan de la Rubia, organista del temple de la Sagrada Família, interpreta al Palau de la Música obres
de Bach, Haendel i Corelli.

20.00 / 22.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.30 CONCERT

‘Tacones’. 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.

BARCELONA

20.30 ESPECTACLE /
GASTRONOMIA

‘Espectapes’. El restaurant El Principal de l’Eixample (c/ Provença,
286-288) és el marc
d’aquest cicle a La Biblioteca de l’establiment; un
entreteniment de curta
durada i capacitat limitada a seixanta persones en
una casa senyorial de la
ciutat que ofereix una experiència que combina
teatre i tapes. Aprofitant
aquest espai tan particular, el cicle Espectapes
pretén oferir espectacles
teatrals frescos, divertits
i musicals, mentre els espectadors prenen unes
tapes realitzades per a
l’ocasió. Avui, Modales,
de Bernat Cot, Víctor
Gómez i Oriol Burés.

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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Agenda
LA BISBAL
D’EMPORDÀ

09.30/11.00 MÚSICA
‘En Patufet i els tambors’. El Mundial ofereix
l’audició escolar En Patufet i els tambors, organitzada per l’Àrea
d’Educació.

TARRAGONA

19.30 CONFERÈNCIA
‘La impossibilitat de la
via espanyola: Transició i autogovern’. Conferència de Joan B. Culla,
professor d’història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Òmnium Tarragonès, dins el cicle De la derrota col·lectiva a la normalitat nacional. Presentació de Jordi Jaria i Manzano, professor de dret
constitucional de la Universitat Rovira i Virgili.

TARRAGONA

20.00 CONCERT
Quartet Versus. El Teatre Metropol ofereix un
concert d’aquest quartet
que es forma a Barcelona
l’any 2006 sota la tutela
del Quartet Casals. Durant aquest temps ha realitzat classes magistrals
amb Frenec Rados, Anton
Kernjak, Eberhard Feltz,
Walter Levin, Oliver Wille
(Kuss Quartett), Szymanowski Quartett i Daniel
Sepec (Arcanto Quartett), entre d’altres. Finalista i premiat en diversos
concursos, el Quartet Versus actualment perfecciona els seus estudis a Basilea amb Rainer Schmidt
(Hagen Quartett). Interpreten obres de Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Mozart, Puccini,
Ravel i Turina.

<<

Cor de l’Orfeó
Lleidatà

Susan Sheiman &
Ignasi Terraza

Actua a l’Institut
d’Estudis Ilerdencs,
a les 20.30 h

Jazz a ArtTe
(Muntaner, 83),
a les 19.30 h

BARCELONA

vanda, Elena Gadel, mariona
Castillo, Muntsa Rius, Frank
Capdet, Xavi Duch, Jorge, Velasco i Gracia Fernández. Horaris:
de dimarts a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.30 i 21.00; i diumenges, 18.30. En doble programació, el divendres 1 de maig
Ultrashow amb Miguel Noguera,
a les 23.00.

TEATRE

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Horaris: dimecres,
dijous i divendres, 20.30, dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00.
왘 Apolo

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Una giornata particolare, d’E.
Scola. Dir. Oriol Broggi. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00.

왘 Teatre

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

왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Maldà en dansa, 2a
edició del festival. Teatre familiar: Les supertietes, amb la Cia.
Brif, Braf, Bruf.

왘 Teatre

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. Del

29
d’abril al 10 de maig El Brujo a
Mujeres de Shakespeare. Horaris: de dimecres a divendres,
20.00; dissabtes, 18.00 i 21.00, i
diumenges, 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: Carmen,
de Richard Wagner. Dies 23, 26 i
29 d’abril. Òpera: I due Foscari
(versió concert). Dies 30 d’abril i
3 de maig.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: La flauta màgica Horaris:
dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i
diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Amantes descontrolados. Horaris. dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Txema tea time. Horaris: divendres, 20.30.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Infantil: De l’11 d’abril al 3 de
maig. Horaris: dissabtes, 11 i 18
d’abril, a les 18.00; diumenges,
12 i 19 d’abril, a les 12.00; i els

Les dues actrius protagonistes ■ TEATRE GAUDÍ

David Pintó porta ‘Mares i filles’ al Gaudí
BARCELONA TEATRE

El musical Mares i filles, interpretat per Nina i Mariona Castillo acompanyades
per Clara Peya al piano, ens presenta dues dones, una mare i una filla, que necessiten separar-se per continuar endavant amb la seva pròpia vida.

dies 25 i 26 d’abril i 1, 2, i 3 de
maig, a les 18.00. La Cia. La Petita presenta El gat amb botes, comèdia musical.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Noise per noies, amb Joana Brabo i Don Simon y Telefunken. Del 30 d’abril al 3 de maig, a
les 21.00.

XAVI TORRENT

왘 Sala

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

왘 Sala

왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Magic Tribute, de
Hausson, Sala Brossa, fins al 10
de maig. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Somiant en cocodrils, Sala Fregoli, del 29 d’abril al 24 de
maig. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.00; i diumenges,
18.00.
Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 3 de maig L’última trobada, de Christopher Hampton, basada en la novel·la de Sándor
Márai, versió i direcció d’Abel
Folk, amb Abel Folk, Jordi Brau,
Anna Barrachina. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30; i diumenges, 18.00. I en doble programació: els divendres, a les 23.00,
Mónica Pérez i Jordi Rios a
1.000 merdes de gags. El dissabte 2 de maig Siempre amb Dani
Pérez, a les 23.00.
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. Horaris: 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
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direcció de Paul Berrondo, amb
Borja Espinosa i Joel Minguet.
Horaris: divendres, 22.30; dissabtes, 22.45, i diumenges,
20.00. Cicle Solos: dilluns 27
d’abril, amb Antonio Dechent, a
les 20.30.
Atrium, Consell de Cent,
435. Coses nostres, de Ramon
Madaula. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Infantil: Els llobatons, de
Christophe Sainsot Tintou. Horaris: diumenges 26 d’abril i 3 de
maig, 12.00.

왘 La

L’acudit

<<

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 10 de
maig, Blau, de Ferran Joanmiquel dirigit per Jordi Prat i Coll
amb els intèrprets Manel Barceló, Francesc Ferrer, Berta Giraut i
Pau Gómez. 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 dissabte, 20.30; i diumenges, 18.30
(excepte dia 3, no hi ha funció). I
Luis Pardo, a En tu mente. Fins al
17 de maig. Horaris: de dijous a
dissabte, 22.45, 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. Horaris: 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. Horaris: 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. 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,
dijous, 22.00; divendres, 23.00;
dissabtes, 00.00, i diumenges,
20.30. 3, 2, 1, Impro, dissabtes,
20.00. Detectives Martínez, dissabtes, 22.00. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30, i diumenges, 17.00.

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. Sobretítols en castellà i anglès, cada dissabte. Tot pels diners 2.
Cleopatra, d’Iván Morales. Estrena el 6 de maig, i fins al 24 de
maig. Shakespeare a Benicàssim, dir. Jorge Picó, amb Sergi
López. Dilluns 4 de maig, 21.00,
funció única.
왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala Petita: Purga, de Sofi Oksanen. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00; i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Última funció, el 3 de maig,
de Polònia, el musical. Horaris:
dijous, 20.30; divendres, 21.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00. A partir del 6 de
maig, Nancho Novo serà El cavernícola.
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.
De l’1 al 3 de maig, Parasceve, de
Blai Bonet. Horaris: divendres i
dissabte, 20.30, i diumenge,
18.00. Estrena el 7 de maig Diary
of a scoundrel, d’Alexander Ostrovsky. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.30; i diumenges,
18.00. Fins al 10 de maig Iupi, titelles. Diumenges, a les 12.00.

왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Mares i
filles amb la Nina, la Mariona
Castillo i la Clara Peya. Horaris:
de dijous a dissabtes, 22.00, i diumenges, 20.00. Happy love o
love story!, de Toni Sans i Rubèn
Muntañola. Horaris: 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. Horaris: de dijous a
dissabtes, 20.00; i diumenges,
18.00.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. Fins al 3 de maig, Lolita Flores és La Colometa a La plaza
del diamante, de Mercè Rodoreda, dir. Joan Ollé. Horaris: de dimecres a dissabte, 20.30; i diumenges, 18.00. A partir del 8 de
maig, Guapos&Pobres, de Xavier
Torras i Toni Martín amb Ivan La-

116737-1101492w
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w.clubdelsubscriptor.cat

22 10 10

De dilluns a dijous de 8 a 2 i de 4 a 6
Divendres de 8 a 2

Entrevista Juan de la Rubia L’actiu
organista valencià actua avui al Palau
amb l’Orquestra Barroca de Friburg

ESCENARIS 2015

TOP TEN
Cia. La Minúscula
Polivalent
de Cervià de Ter,
dissabte 9 de maig,
a les 9 del vespre

OFERTA
2x1 LIMITADA
Preu: 5 euros

Truca al 902 22 10 10

8a TEMPORADA
Ibercàmera

ORQUESTRA
DA CAMERA
Sala Montsalvatge
de l’Auditori de Girona,
diumenge 3 de maig,
a les 8 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preus: 32 euros (amfiteatre)
i 17 euros (llotges B i C)

Truca al 902 22 10 10

BOJANA
I LES VEUS
SÈRBIES
Sons dels Balcans

Juan de la Rubia és un organista d’activitat incessant als auditoris europeus ■ ARXIU

“La cultura de
l’orgue ha viscut
un gran avenç”
Guillem Vidal
BARCELONA

Auditori Teatre Espai Ter
de Torroella de Montgrí,
dissabte 2 de maig,
a les 10 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu: 12 euros

Truca al 902 22 10 10

SORTEIG
ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

HORA DE
JOGLAR
Gira el temps
La Mirona de Salt,
dissabte 16 de maig,
a les 10 del vespre

a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

temps fins al dimecres 6 de maig. Molta sort!

ercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

éa

atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1108219w

G

uanyador del premi El Primer
Palau l’any 2004, Juan de la Rubia (La Vall d’Uixó, 1982) és un
organista amb una activitat concertística incessant arreu d’Europa. Avui
actua amb l’Orquestra Barroca de Friburg al Palau de la Música (20.30 h).
Què significa per vostè exercir de solista amb aquesta orquestra?
És una orquestra de referència en l’àmbit mundial quant a interpretació amb
instruments i criteris històrics. L’he seguit des del mateix moment que em va
començar a agradar la música, per la
qual cosa demà [avui] serà un honor i
una gran oportunitat per a mi.
Se sent molt diferent quan toca l’orgue
en una església de quan ho fa en una
sala de concerts?
Hi ha una diferència important: a l’església no et solen veure. Això és un handicap, és clar, per al públic que li agrada
l’orgue, però al mateix temps et permet
estar en soledat amb l’orgue i la música
i poder trobar la teva inspiració. L’escenari, en canvi, és adrenalina, i busques
amb el públic una connexió que, sense
saber com, hi ha vegades que es produeix i vegades que no.
Quin diria vostè que és l’estatus de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

l’orgue actualment a Catalunya?
No és tan popular com a França i Alemanya, així que encara ens falta molt. Però
hi ha raons històriques que ho expliquen: una gran part del patrimoni va
quedar destruït amb la Guerra Civil i, a
més d’instruments, vam perdre una cultura i una tradició. De mica en mica, però, ho hem anat recuperant, gràcies sobretot a l’esforç de la gran pedagoga de
l’orgue, Montserrat Torrent, professora
del 90% d’organistes tant catalans com
espanyols, que es va esforçar molt perquè entitats públiques i privades en tinguessin cura. Des de finals del segle XX i
començaments del XXI l’orgue ha viscut
un gran avenç de restauració, restitució
i fabricació d’instruments nous. Hi ha
l’exemple de l’orgue del Palau, que es va
restaurar; el de Poblet, que és completament nou... Són fites importants que
feia molt anys que arrossegàvem.
És professor a l’Escola Superior de Música de Catalunya. Quin és el perfil del
jove estudiant d’orgue?
Un perfil completament diferent del
que podíem trobar abans. Ara hi ha
molta gent jove que es vol dedicar a
l’orgue no com a segon instrument o
perquè toca en una parròquia, sinó
perquè s’hi vol dedicar professionalment. Això és un símptoma que alguna cosa està canviant. O que la feina
durant molts anys de Torrent i companyia comença a donar fruits. ■
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JoanLlufs Bozzoes el directorde ’Mari cel’, el granmusicaldel classic
d’~,ngel Guimer9quela companyia
Dagoll Dagom
va estrenar per primera
vegadael 1988, i quees pot veureal TeatreVictSria de Barcelona
fins el
proper31 de maig. La companyia
celebra 40 anys, i tambeva fer unafesta
per haverarribat a les 1.111 representacions
de ’Mari cel’ en les tres
edicionsdel musical.
agoll Dagomha pogut celebrar
1.111 funcions de Mari cel entre els anys 1988 i 2015. Tota
una fita hist6rica que posa de
manifest que es poden fer produccions equiparables als grans musicals
que triomfen al m6n. Corn va viure
aquesta festa, que va posar dalt de
l’escenari la gran majoriad’actors i
actrius que han representat Mari cel
des de la primeraestrena?
--De la millor manera possible.
arab emoci6i arab diversi6. Hi va hayer momentsmolt divertits i brillants
i tamb6 moments molt emotius, perqu~ ens yamreunir gaireb6 totes les

D
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actrius i actors que haviem treballat
en les tres edicions de Mari cel, es
van produir retrobaments molt bonics
dalt de l’escenari, corn per exempleel
momenten qu+ es van trobar les cinc
noies que han interpretat la Blanca
cantant arab el Carlos Gramaje. o al
final de tot, arab tots els actors de
totes reposicions cantant l’himne dels
pirates ambel cor jove de l’Orfe6 Catalh cantant i tot el p,’,blic cantant. Va
ser un momentde plenitud i emoci6
mhximes.Tot aix6 6s possible perqu+
tenim un equip brutal. Per a la festa
de les 1.111 representacions es vafer
un sol assaig el dia abans, cadascfi

s’havia preparat el seu nfimero, autogestionat totalment.
--En un pais en qu~ s’apost6s a
fons per la producci6 de musicals
en la Ilengua del pals, aquestafesta
probablement no hauria estat una
noticia tan excepcional.
Clarament, ~s un let excepcional,
per6 el motiu de la nostra festa 6s
que hemarribat ales 1.111 funcions
a Cata[unya. No es pot comparar el
volum econ6mic i demogr~fic d’un
pals corn els EUAi d’una ciutat corn
Nova York, on 6s molt freqtient que
un espectacle estigui cinc o deu anys
en cartell i passi de les 2.000funcions.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal
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O.J.D.:
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E.G.M.:
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Per6 la for~:a politica i ccon6mica
tampoc no ds comparable.
--Si fern la comparaci6proporcionalment, no hi ha una anomalia, en
I’escena eatalana?
--L’~xit de Mari cel hauria de set
molt m6s haNmalals nostres teatres,
hi hauria d’haver moltes m6s propostes. l~s cert que la crisi ha let que tot
el talent que hi ha en la creaci6 de
musicals, que n’hi ha molt. sobretot
de joves directors i actrius, estigui
infravalorat. En aquest momentestem
molt b6 de talent, per6 paradoxalment
hi ha una abs6nciatotal de protecci6 i
fomentd’aquest talent.
--Nom6s per mofius econ6mics, o
per una polifica cultural de les administrations que va en un altre sentit?
--Un musical de format mitj/~ o gran
6s una feina que ha de partir de la idea
d’una producci6, alg6 que vulgui ferho. I en aquest sentit 6s inadmissible
que els dos ~nics teatres subvenciohats pel pais, el Teatre Nacional de
Catalunya i el Teatre Lliure~ no facin
una inversi6 m~sseriosa cada any i que
tinguin en compte en la seva programaci6un parell o tres musicals. Perqub
el personalhi ~s, per6est/~ deixat de la
mfi de D6u. En canvk en aquests teatres pflblics veiem tota menad’obres
estrangeres, per6 la creaci6 de musicals catalans 6s corn si no existis. Em
consta que hi ha molt bones produccions que no les finanqa ningfi.
--La superviv~ncia dels musicals
en catalfi 6s unaqiiesti6 de finan~ament, per6 sobretot de ser considerats dins de la politica cullural de les
administracions catalanes?
--M~s que subvencions, el que caIdria ~s que aquests dos teatres pflblics
es comprometessin a incloure en la
seva promocid el teatre musical corn
una branca m6sdel teatre.
--I a parer seu, per quina ra6 no
s’aposta pel musicalcatal/~ i si per
musicals de producci6 eslrangera?
--Perqu~ a les persones que dirigeixen aquests dos teatres no els interessa,
perqu6ens mirende dalt a baix, perqua
ni tan sols hi pensen, perqu6 es considera que nomdsel teatre de text t6
presti,gi, etc.
--Es dificil capgirar-ho?
~ un teatre que est/~ finanq:at amb
recursospflblics, se li pot demanar
sensibilitat perla culturadel pais, no?El teatre

ORFEO CATALA

privat 6s diferent, perqu6pot pro~amar
el que li sembli i al16 queli pugui anar
b6, per6un teatre pOblicha de vetllar per
la creaci6 sblida d’unabonabase de teatre de[ pais. i per tam, no es pot marginar
d’aquesta manerael musical.
--Per sort, hi ha molts teatres alternatius.
Si. hi ha m~spossibilitats per trobar escenari i l’oferta ds molt bona, A
nivell de sala alternativa i sense ni un
duro de pressupost, s’estfi tent molta
feina, per6 fer una gran produccid 6s
una altra cosa a nivell de muatatge,
escenografia, mfisica en directe, etc.
El rods important 6s que bi ha gent
molt preparada i arab moltes ganes de
treballar, per6 falta gent arab ganes de
posar diners i politics que creguin en
les productionsmusicals catalaoes,
--Per a Dagoll Dagom, en totes
les seves produccionsles escoles han
estat un pilar important.Per qut~ ~s
tan rellevant per a la companyiaque
el teatre arribi als estudiants?
--Teniln un projecte pedag6gic i
did/~ctic queens funciona molt b&Ho

hemlet ambtots els nostres treballs, el
primer dels qoals, per cert, va ser No
habhwgen clase, que parlava de Fensenyamentfranquista. Des dels nostres
inicis fa quaran’~a anys hemtingut
una dedicaci6 especial per al pfiblic
escolar, perquEsdn els espectadors del
futur, i a rods, no ens enganyem,ens
ddna una seguretat pel volumd’espectadors que suposa. 1 realment, podem
dir que l’elogi rods bo que hemrebut
Es de diversos actors, queens han dit
que la primera obra que van veure ds
ona de les nostres produccionsen versial escolar, i que gr/~ciesa aquell dia.
s’han dedicat al teatre.
--Les representations de Mari cel
al Teatre Vict6ria s’acaben el proper
31 de maig. EIs qui no hi hagin arribat a temps, tindran quarta reposicid de Mari cel?
--De quarta edici6 si que n’hi haurfi.
per6 encara no la tenim prevista..~lar i
cel no s’acaba per sempre, aquest musical el guardaremcurosament!
GemmaAguilera
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Loneliness
ofthelongdistance ldller

POP
The Fall
ElectricBrixton,London

Jan~ek’s Glagolitic Mass
Royal
FestivalHall, London

Ludovic Hunter- Tilney

HannahNepil

she suffers increasing mental stress.
Hathawayis as mucha cog in Taymor’s
video-game production as the pilot is a
small player in the US’swar on terrorism.
The stage maybe bare except for an Arabian amountof sand, but the black mirror that stretches across the rear wall
provides a spectacular canvas for Grand
TheJ~ Auto-like projections of Nevada
highways and Middle Eastern landscapes. Weare a long wayfrom the darling puppets of Taymor’sThe Lion King.
Brant provides scant geopolitical context, and arguably this lad, of facts helps
to reinforce the soullessness of the pilot’s
existence, but his writing style is a bit too
staccato for my taste - a few developed
anecdotes would have helped deepen the
story emotionally.
But Hathaway’s
memorablyldnetic performance is noteworthyin itself.

A newgeneration is rejecting the traditional British modeof letting one’s hair
down, with surveys reporting falling
drug and alcohol use among the young.
Perhaps that’s whyso manyof them were
at The Fall’s gig: they had cometo goggle
at abattered relic of the olden days.
The Fall’s leader Mark E. Smith, 58,
has been a mainstay of alternative music
since 1970s punk. He is also a veteran of
intoxication. His songs are steeped in
alcohol, chemicals, tobacco smoke and
confusion, while his features are as
craggy and unwelcoming as the most
ungentrified pub in his native Manchester. He started the gig half an hour late,
gurgling a noise through which could be
dimly discerned "My Door Is Never",
from 2007’S Reformation Post TLC. What
followed was as much a surreal antihappening as a rock gig. Smith roamed
the stage, interfering with instruments
and vociferating into two or three microphones simultaneously. The occasional
fragment of sense materialised amid the
groans and barks like an image in a Rorschachtest.
The rest of the band provided the
order amid Smith’s imp-like misrule.
They took a few moments to warm up
but then settled into a pounding Canstyle groove. "Auto-Pilot 2014-2016",
from the excellently namedforthcoming
album Sublingual Tablet, was the standout, a primeslice of old-fashioned experimental rock with a mesmerising beat,
wired guitar riffs and psychedelic Korg
synthesiser drones over which Smith
delivered an opaque diatribe against
"English musicians", a pet hate.
Meanwhilethe youthful contingent
of the audience, a novel addition to
the grizzled lags whousually turn up
to Fall gigs, moshedmerrily at the
front as thoughit were 1976.
The usually
contrary
Smith
seemedenergised by the sight, leading his band back for a curfewbusting series of encores. The abstinent habits of moderuBritish youth
maybe about to go into reverse.

Certain programmes function not as a
cohesive package, but as an excuse to
showcaseone piece. This Royal Festival
Hall concert was a case in point. The
members of the London Philharmonic
Orchestra looked thrilled to get the first
half over with, so that they could move
on to their final offering: Janfi~ek’s
Glagalitic Mass brought out the best in
Czech conductor Tomfi~ Netopil, who,
like the composer, hails from Moravia,
and was brought up on Janfi~ek’s music.
Not that the other two pieces were a
write-off. The Overture to Wagner’sThe
Flying Dutchmanoffered verve and gravitas. Beethoven’s SymphonyNo. 4 never
wantedfor grace or light-footedness. But
neither reading had quite the bite nor
sense of contrast to mal,e these hardworkedwarhorses speak afresh. Particularly in comparisonwith the Mass, which
sounded as good as new. What we heard
was not the final draft of the piece, as
heard at its 1928 Prague premiere.
Instead Netopil used the reconstruction
of the original score, recently re-edited
by Jill Zahr~idka, in an attempt to capture what he calls "realJan~ieek’.
He succeeded: the result sounds more
raw, more capricious,
more proudly
impracticalthan the heavily revised final
version, particularly when performed,
as here, with so muchrelish. The orchestra struckjust the right balance between
the earthy and the ethereal. The London
Philharmonic Choir, Orfe6 Catalh and
Cor de Cambra del Palau de la Mflsica
Catalana paid meticulous attention to
detail. And the soloists embraced the
work’s primal spirit,
most notably
soprano Andrea Dankov~i and organist Catherine Edwards, who fully
deserved the audience’s roar of
approval after her savage solo.
Occasionally the singers went
overboard - tenor Kor-Jan Dusseljee sounded as if he might crack
under the strain of his ownecstasy but never enough to compromise
the impact of this brilliant, lifeenhancing, wildly original piece.

publictheater.org

thefall.org

southbankcentre.co.uk

THEATRE
Grounded
PublicTheater,New
York

BrendanLemon
Earlier this month, Anne Hathaway
made a high-energy appearance on the
US television show Lyp Sync Battle,
mouthing along to Miley Cyrus. The
musical tastes of Hathaway’s nameless
fighter pilot in George Brant’s monologne Grounded,nowplaying at the Public Theater’s Anspacherspace, tend more
towards AC/DC,but Hathaway’s fierce
commitment to performance remains
evident. Her work, and that of Julie
Taymor, who has staged an evermorphing, high-toch production, make
this 8S-minute evening impressive.
The participation of two such highprofile talents was essential for the continued life of Brant’s project. The play
received US productions in 2012 and an
acclaimed UKversion in 2015 as well as a
NewYork outing in 2014, at Walkerspace. But none of those previous productions were able to draw on the calibre
of resources - proiections, sound engineering, original
music by Oscarwinning composer Elliot Goldenthal -that Taymordoes here.
The presence of Hathaway imbues
Grounded with movie-star glamour,
underlining the connection to Hollywoodfilms such as Top Gun and GIJane.
Brant’s story coutains less flag-waviug
than those films, while retaining the
former’s sense of fighter-pilot swagger
and the latter’s examination of the challenges womenface in the military.
Hathaway’s pilot is determined to be
accepted as one of the beer-swilling,
pool-playing lads, which meansthat the
actor’s physical movementis muchless

State of fury:
Anne Hathaway
in ’Grounded’.
Below right:
Mark E. Smith of
The Fall on stage
in Brixton

graceful than we are used to from her
movies. She spends the evening in a chair
glued to her targets, trudging around at
home, or racing through the desert landscapein a state of fury.
In Grounded, the pilot has her ego
deflated when, after becomingpregnant,
she is reassigned to the dreaded "Chair
Force". She, her husband and baby
daughter move to Las Vegas where
she becomes a drone operator, spending
12 hours a day strildng targets halfway
round the world. The blood-free emptiness of the Nevada desert contrasts
with the blood-filled
horror of the
Middle Eastern deserts in which her
targets roam.
Cladin a green flight suit, she not only
conducts drone warfare but lives a
drone-like
existence.
And as she
becomes more and more aware that
we are all as subject to surveillance as
the distant targets whomshe vaporises,
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Barcelona ciutat
GINA. Una mort lluminosa és possible.

Presentació d’aquest llibre d’Elisabet Pedrosa.
Col∙legi Oficial d’Infermeres i Infermers
de Barcelona. Pujades, 350 (18.30 h).
Mediterráneo descapotable. Viaje ridí
culo por aquel país tan feliz. Presen-

tació d’aquest llibre d’Íñigo Domínguez, a càrrec d’Enric González i l’autor.
Altaïr. Gran Via, 616 (19 hores).

Dolor lumbar. Ciática. Artrosis cadera y
rodilla. Conferència del doctor Carlos

Esteve de Miguel.
Biblioteca Jaume Fuster. Plaça Lesseps,
2022, Barcelona (19 hores).
El primer estel. Presentació d’aquest

llibre de Maria Josep Estanyol. Som al
Call de Barcelona any 1337. Seguirem pas a pas la vida d’Astruc Bonafós, la seva família i d’altres habitants
de la comunitat jueva.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).
Balenes, dofins i altres habitants del
mar Mediterrani. Xerrada oberta.
Sala d’actes de la Biblioteca de la Sagra
da Família. Provença, 480 (19 h).
Podemos. Crónica de un renacimiento.

Presentació d’aquest llibre d’Amador
Martos.
Casa del Llibre. Pg.de Gràcia, 62 (19 h).
Projecte interseccions. Projecció d’una

obra audiovisual dirigida per Irene
Masdeu i Ramón Oliveras.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 ho
res). Gratuït.
Chanson française. Conferència con-

cert amb Miquel Pujadó.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

The special need. Projecció d’aquest

documental protagonitzat per tres
amics, una furgoneta i un viatge irrepetible. Gratuït.
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.
Plaça Carmen Laforet, 11 (19 h).
Dissenyar el turisme? Dintre del cicle

Barcelona supermodel: arquitectura i
turisme, debat amb Josep Bohigas,

TELÈFONS
ÚTILS

JUAN DE LA RUBIA + FREIBURGER
BAROCKORCHESTER
Palau 100 Constel·lació
Palau de la Música Catalana
20.30 hores

]Com ja va fer anteriorment amb Núria Rial i Xavier Sabata, artistes

del territori amb destacada trajectòria, el Palau de la Música convida
aquest any Juan de la Rubia, l’actual organista de la Sagrada Família, a
qui fa més d’una dècada va premiar amb el Primer Palau. El de Castelló
tindrà el privilegi d’unirse avui a la Freiburger Barockorchester

Juan de la Rubia, orgue vital
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E

questra amb un Concerto Gros
so d’Arcangelo Corelli i la Suite
orquestral núm. 1 de Bach.
Ha passat més d’una dècada
des que De la Rubia va guanyar
el Joventuts Musicals, en una
època en què l’orgue encara
concursava amb el clave en la
mateixa categoria... –“imagi

s simplista pensar en
l’orgue únicament
com l’instrument ofi
cial de l’Església ca
tòlica i protestant, encara que
és gràcies a ella que s’ha pogut
desenvolupar: si
no hagués estat
així, Bach no hau
ria escrit tota la se
va música, ja que
l’orgue era la seva
eina d’estudi. Però
hi ha una gran part
del repertori que
no és litúrgic, com
els Concerts per a
orgue i orquestra
de Händel, que
s’interpretaven en
esglésies, els cen
tres d’art i cultura
de l’època”. Ho
explica Juan de la
Rubia (Vall d’Ui
xó,Castelló,1982),
el jove músic que
s’ha fet seu el no
tan sacre instru
Juan de la Rubia
ment usantlo per
interpreta avui
ni’s, el clave tot
a projeccions de
una cantata de
subtilesa i l’orgue,
cinema
(Faust,
Bach i dos dels
grandiositat”–.
Norferatu), im
concerts per a
L’any següent
provisanthi, i fins
orgue de Händel
va guanyar el Pri
i tot transcrivint
mer Palau, cosa
peces, com la Pri
mera de Brahms que va oferir a que li va suposar gravar i ferse
un lloc en aquest petit món pa
l’estiu a Montserrat.
Avui tocarà amb la Freibur ral∙lel que és el de l’orgue, amb
ger Barockorchester –la Ferra importants cicles com el de
ri de la música antiga– dos Montecarlo, el del Palau o el de
d’aquests virtuosos concerts de Leipzig, on ha actuat recent
Händel, així com la Simfonia de ment (a la mateixa sala de l’Or
la cantata BWV 146 de Bach, questra Gewandhaus).
La passió li va sorgir a De la
programa que completarà l’or

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

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

Rubia de petit, en els seus viat
ges amb cotxe pel sud de Fran
ça. “Amb els meus pares visità
vem temples en els quals si so
nava l’orgue em quedava
completament parat. Un ins
trument que no es movia i que
podia sonar amb timbres i co
lorstandiferents.Alamevater

arquitecte, Eduard Bru, arquitecte,
Albert Civit, gerent d’Habitat Urbà, i
Albert Recio, economista.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).
Cafè & Pau. FundiPau organitza la

cinquena i darrera sessió d’aquest
cicle de debats, amb el periodista
Nicolás Valle.
Cafè Laie. Pau Claris 85 (19 hores).
Es pot parlar de Veneçuela? Debat en-

tre els periodistes Isabel Galí, excorresponsal de TV3 a l’Amèrica Llatina,
i David Segarra, productor de Guarataro Films a Caracas.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega, 299,
entresòl (19.30 hores).

Poesia slam. Beat Attitude. Slam Poé-

sie & Spoken word, en francès a càrrec de l’Slam Tribu. Entrada lliure.
Institut Francès. Moià, 8 (19.30 h).
Literatura i vida. Reflexions al voltant
de la identitat. Conversa entre Laila

Karrouch, escriptora i infermera, i
Saïd El Kadaoui, escriptor i psicòleg.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321
(19.30 hores).
Acció i Reflexió. En el marc de les Con-

verses a La Pedrera, debat entre Joan
Rigol, expresident del Parlament de
Catalunya, i Salvador Cardús, professor de Sociologia, UAB sobre El compromís personal i cívic. Modera Milagros Pérez-Oliva, periodista. 4 euros.
La Pedrera. Pg. de Gràcia, 92 (19.30 h).

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

ra no va quedar cap orgue des
prés de la guerra, però quan el
meu pare, que era metòdic po
sant música, arribava a Bach
per a orgue, jo em quedava ai
xecat aquella nit.
Conservatori de València,
primera promoció de l’Esmuc i
desprésBerlíniTolosa:aquesta
ha estat la seva formació. La Sa
grada Família l’ha contractat
per mantenir actiu el seu orgue
provisional. I qui sap si no tin
drà certa coherència en la futu
ra direcció artística.c

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

Dones amb veu. Concert de Susan
Sheiman acompanyada del pianista
Ignasi Terraza. 22 euros.
Artte. Muntaner, 83 (19.30 h).
BSW Double Swing Jam. Sessió de

swing.
Espai Jove La Fontana. Gran de Gràcia,
190192 (20 hores). 3 euros.

Palabras de amor. David Escamilla
presenta la seva novel·la acompanyat de Joan Manuel Serrat.
Llibreria La Central. Mallorca, 237 (19
hores).
Pop/rock/blues. Concert i jam session

a càrrec del pianista David Sam.
5 euros amb consumició.
JazzSí Club. Requesens, 2 (19.45 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

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

/ NAVESH CHITRAKAR

EMERGENCIA

TERREMOTO
EN NEPAL

Un seísmo de magnitud 7,9 ha causado más de 3.000 muertos y miles de damnificados
en Nepal. Acción contra el Hambre, presente en el país desde 2011, ya está atendiendo
las necesidades urgentes de la población afectada. Ellos necesitan tu ayuda.
IMPORTANTE:

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 22

O.J.D.: 179919

TARIFA: 2375 €

E.G.M.: 205000

Manuel Benítez y Manuel Díaz
Alfonso XIII y Leandro de Borbón
ÁREA: 171 CM² - 19%
SECCIÓN: BARCELONA
28 Abril, 2015

SortirAVUI

 MÚSICA

Instruments d’època
El Palau de la Música
uneix avui els talents de
l’organista Juan de la
Rubia i de la Freiburguer
Barockorchester dins del
cicle Palau 100 Constel·lació. Aquesta orquestra
simfònica està considerada com una de les millors
formacions amb instruments d’època. Palau de la
Música, 4-6. Avui a partir de les
20.30 hores. Preu: 20 i 30 euros.

www.palaumusica.cat.
 CINEMA


MOSTRA

S’amplia l’horari
de l’exposició
‘Picasso/Dalí’
Davant de la bona acollida
de públic de l’exposicio Picasso/Dalí. Dalí/Picasso, el
Museu Picasso ampliarà a
partir del 2 de maig l’horari
de visita fins a les 21.30 hores
els divendres i els dissabtes.
La mostra es pot visitar fins
al 28 de juny i es va inaugurar
el passat 19 de març i explora la relació entre els dos pintors, que va marcar profundament la història de l’art del
passat segle XX. Museu Picasso.

Festival d’Autor
Dins la cinquena edició
del D’A, el Festival
Internacional de Cinema
d’Autor de Barcelona,
l’Aribau Club projecta en
versió original subtitulada
Obra de Gregorio Graziosi
(Brasil, 2014). Aribau Club.

Concierto
‘online’ solidario
Amaral, La Mala Rodríguez, Merche, Leonor Watling o Rosario
Flores son algunas de
las artistas que participan en este concierto online que se puede adquirir desde hoy
en ticketmaster.es. Los
beneficios irán destinados a la Fundación
Vicente Ferrer.

Salma Hayek
inaugurará el
festival de Annecy
La actriz mexicana
presentará El profeta
(donde ejerce de productora) el próximo
15 de junio en la inauguración del festival
de Annecy, el certamen de cine de animación más prestigioso del mundo.

Gran Via, 567. Avui a partir de

ˮ

les 18.00 hores. Preu: 7,50
euros. www.cinemadautor.cat.
 XERRADA

Cultura mochica

20m.es

CaixaForum organitza
avui la tertúlia La trobada
amb els déus Mochica.

ENCUENTRO DIGITAL CON

CaixaForum Barcelona.
Avinguda Francesc Ferrer i
Guàrdia, 6-8. Avui a partir de les

Montcada, 15. Fins al 28 de juny.

19.00 hores. Preu: 4 euros. Més

Preu: 6,50 euros (mostra tempo-

informació: www.obrasocial.la-

ral).www.museupicasso.bcn.cat.

caixa.es.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

estará en el Palacio de
los Deportes de Madrid y en el Palau Sant
Jordi de Barcelona,
respectivamente.

Jesús Cintora
El periodista, que acaba de
publicar el libro La hora de
la verdad, responderá a las
preguntas de los lectores
mañana, a partir de las
12.00 h.

