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seves infidelitats (d’ell cap
a ella), del seu perdó, de la seva reconciliació... Com si fos una
història exclusiva, que no li passés
a ningú més.
Beyoncé i Jay Z, que aquesta nit
actuen a Barcelona, han fet coincidir hàbilment la seva gira On the
run II amb el llançament d’un nou
àlbum
is love) que es
11(Everything
Julio, 2018
descarrega a través de la compa-

Olímpic, perquè tingués
tant impacte
comercial
com
PAÍS:
España
fos possible. Perquè actualment
els concerts, per
més bons que
PÁGINAS:
34 siguin (i aquest ho és), és difícil que
impactin, ja que
responen
a una
TARIFA:
7350
€
fórmula universal amb efectes especials
ÁREA: 284 CM²
semblants, vídeos i una passarel·la
que acosta els protagonistes al
públic. Per a qui hi va amb fre-

-

rap. I Jay Z és un artista monu- bé i resulta interessant als seus faLondon Stadium, en un
mental, que ha guanyat crèdit
po- nàtics (alDiario
FRECUENCIA:
sant sobre la taula el supremacis- vespre d’estiu espectacular, un
grup multiètnic representatiu de
me blanc, la victimització de
la co- 104696
O.J.D.:
munitat negra i les complexitats i la societat londinenca, amb gent
de totes les edats i nacionalitats
les contradiccions de ser E.G.M.:
i sentir- 612000
se estatunidenc. Tenen tot el crè- però predominantment blanca –el
poder adquisitiu és més alt–,
dit del món, malgrat que SECCIÓN:
s’entre- seuCULTURA
25%
guin al consumisme, optin per d’entre 20 i 35 anys, i femenina).
mostrar a l’audiència una vulnera- Després dels laments d’ella per la
bilitat real o fingida i rentin en pú- infidelitat d’ell a Lemonade i el

enamorats i que són perfectes l’un
per l’altra.
Et pots preocupar d’arribar a final de mes, del casament de la teva
filla,quel’empresaetvulguiprejubilar, de la capa d’ozó, dels presos
polítics, de la immigració, del que
faci el Barça... Però només fins a
cert punt de l’amor i l’adoració de
Bei i Jay Z. És assumpte seu. A qui
li importa?

En aquest sentit, val la pena introduir algunes digressions: davant la ja definida personalitat
del violí en aquells anys de Mozart, el fortepiano era un work in
progress que s’anava modificant
constantment, afegint-hi tecles,
enfortint-ne l’estructura, fins que
vam arribar al piano actual, que
arrodoneix la seva personalitat
sonora.
Em fa la sensació que Faust toca més a gust amb la sonoritat
del piano actual, però, esclar, tocat pel subtil Melnikov, tal com
s’ha vist fa poc al Palau de la
Música.
De tota manera, en aquest sentit d’oposició forte-piano propi
del Walter de Mozart, Melnikov
no va dubtar a donar força, robustesa i gran presència al registre
baix, que de vegades enfosquia

passatges més subtils de les notes
agudes.
L’última peça del programa, la
Sonata núm. 17, ofereix possibilitats clares d’exercitar aquest contrast de dinàmiques que va donar
nom a l’instrument d’aquells
temps. Però no tot va ser contrast,
sinó que els dos intèrprets també
van demostrar la seva sensibilitat
en els matisos, amb passatges
molt delicats en la dinàmica i eficaços en l’articulació, especialment en la versió eloqüent i vital
de l’allegro de la Sonata núm. 27.
El concert va començar amb les
Sonates núm. 18 i 33, especialment marcades en la interpretació per la força expressiva
d’aquesta última, que, com bé assenyalen les notes de J. Pérez
Senz, anuncien el romanticisme
beethovenià.

C R Í T I CA D E M Ú S I CA CL ÀS S I CA

Nits singulars
Nits de clàssica
Intèrprets: Isabelle Faust, violí;
Aleksandr Melnikov, fortepiano
Lloc i data: Museu d’Art de
Girona (1/VIII)
JORGE DE PERSIA

Cal concloure que de vegades,
quan les coordenades ho permeten, alguns d’aquests concerts
d’estiu són ocasions úniques, fins
i tot amb els mateixos intèrprets
que escoltem en temporada.
Són espais més experimentals
per als músics, més naturals, amb

ambients determinats per un entorn singular, en aquest cas el Retaule de Bernat Martorell presidint l’escenari, entre altres meravelles envoltant l’espectador.
Però, a més a més, les dimensions
de la sala van facilitar que les sonates de Mozart fossin interpretades amb un fortepiano d’època
(còpia d’un original Walter de
què disposava el compositor malgrat que en un model uns anys
posterior) i amb el magnífic Stradivarius que utilitza Faust, cedit
per L-Bank Baden-Württemberg, crec que fins i tot amb cordes de tripa, tenint en compte el
so i les afinacions constants.
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Isabelle Faust

porter Adán, de 31 anys, proceFRECUENCIA: Diario
dent del Betis, i Rodri, centrePÁGINAS: 45
O.J.D.: 68371
campista del Vila-real format al
TARIFA: 2560 €
E.G.M.: 363000
planter atlètic. Els mundialistes
ÁREA: 106 encara
CM² - 10%
SECCIÓN: DEPORTES
tardaran a incorporar-se
a l’equip.
PAÍS: España

meta de Sarzeau.
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classificacions
Etapa
1. Fernando Gaviria (Col-Quick) 4.25.01 h
2. Peter Sagan (Esq-Bora)
m.t.
3. André Greipel (Ale-Lotto)
m.t.
4. Dylan Groenewegen (Hol-Lotto)
m.t.
5. Marcel Kittel (Ale-Katuixa)
m.t.
24. Alejandro Valverde (Esp-Mov)
m.t.
41. Chris Froome (GBr-Sky)
m.t.
68. Mikel Landa (Esp-Mov)
m.t.
Classificació general
1. Greg van Avermaet (Bèl-BMC) 13.33.56 h
2. Tejay van Garderen (EUA-BMC)
m.t.
3. Geraint Thomas (GBr-Sky)
a3s
4. Philippe Gilbert (Bel-Quick)
a5s
5. Julian Alaphilippe (Fra-Quick)
a7s
6. Bob Jungels (Lux-Quick)
m.t.
7. Tom Dumoulin (Hol-Sunweb)
a 11 s
15. Alejandro Valverde (Esp-Mov) a 53 s
16. Mikel Landa (Esp-Mov)
m.t.
17. Chris Froome (GBr-Sky)
a 55 s

L’Espanyol estrena
samarretes amb Kelme
FUTBOL 3 L’Espanyol estrena samarretes i ho fa amb magnificència. En un acte multitudinari al Palau de la Música, el club va
donar a conèixer els equipaments per a la temporada 201819 de la mà de Víctor Sánchez, Javi López i Sergi Darder. Els jugadors es van convertir en models
per un dia i van ser els protagonistes d’una gala inaudita en què
Kelme, la nova marca del club, va
convèncer amb els seus dissenys.
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festa de la tretzena Champions
blanca i obria una crisi esportiva al
club que Florentino Pérez no va
sabernivavolertancariquevaculminar amb l’anunci oficial del seu
traspàs al Juventus per 112 milions. Una sortida que estava cantada des de feia dies malgrat que
Cristiano tenia contracte amb els
11fins
Julio,
2018
blancs
al 2021.
El jugador es va

l’any uns 30 milions, el mateix que
li oferia el Madrid.
se’n va, no és
PAÍS: Si
España
per una qüestió de diners.
La mala relació
entre Cristiano
PÁGINAS:
49 i
Florentino Pérez, que es va trobar
fet el fitxatge
del portuguès
TARIFA:
8138quan
€
va accedir a la seva segona presidència el 2009,
ha 295
afectat
totaÁREA:
CM²
l’etapa del crac en aquestes nou
temporades de blanc, en què ha fet

tes d’Or.
més del que va costar) per algú de
Cristiano i FlorentinoFRECUENCIA:
Pérez han qui estava
segur que havia comenDiario
acabatfartsl’undel’altre.Elportu- çat ja el declivi esportiu era
guèsnovaentendremaiquenose’l
ara o mai.
O.J.D.: 104696
tractés a Concha Espina amb la deQuan Florentino es va assabenferència amb què creu que
el Bar-612000
tar de la rebequeria de Cristiano a
E.G.M.:
celona cuida Messi, que el seu club Kíev va fer poc per fer-lo canviar
no l’ajudés en el seu plet SECCIÓN:
amb el fisc de
parer i retenir-lo. Entenia que
26%
DEPORTES
espanyol, els idil·lis del president havia anat massa lluny en el seu esper fitxar Neymar o que al final de tira-i-arronsa i en les seves preten-

club que accepti traspassar-me.
Ho sento així i demano a tots, i
molt especialment als nostres seguidors,quesisplaum’entenguin”.
El Madrid post-Cristiano s’obre
pledegransincerteses,incloent-hi
la novetat a la banqueta. No es preveu una travessia fàcil ni còmoda
per més que les vitrines de les Copes d’Europa siguin plenes.

L’Espanyol recupera la
tradició a la samarreta
BARCELONA Redacció

Després de la polèmica que va suscitar ara fa un any la indumentària
de la temporada passada, l’Espanyol ha recuperat un disseny clàssicperalasamarretadelapròxima
campanyacoincidintamb laincorporació de Kelme com a patrocinador esportiu. El nou equipament es va presentar ahir al Palau
de la Música Catalana amb Javi
López, Víctor Sánchez i Sergi Darder com a models. L’anvers de la
primera samarreta presenta tres
franges, blaves les laterals i blanca
la central, i tant el dors com els
pantalonssónblaus.Elsegonequipament és vermell completament,
i el tercer, groc amb motius blanc-

i-blaus en record dels colors del
club en la seva fundació. El capità,
Javi López, troba positiu el nou
disseny: “L’Espanyol torna a recuperarelqueéstradicionalim’agrada molt. Amb aquest escut la samarreta sempre ha de ser bonica”.
Víctor Sánchez augura bones
perspectives per a la nova etapa de
l’Espanyol amb Rubi a la banqueta:
“L’equip, després d’una temporada que no ha estat bé, té molta il·lusió i ganes de començar. Ve un tècnic nou que té l’oportunitat de tornar a casa i provarà d’aprofitar-ho.
Amb ambició i il·lusió d’intentar
començar bé i veure com es desenvolupa la temporada, amb ganes
d’entrenar-nos fort i començar a
jugar”.

ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Víctor Sánchez, Javi López i Sergi Darder amb el nou equipament, ahir al Palau de la Música
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ESPANYOL

Víctor Sánchez, Javi López i Sergi Darder amb les noves equipacions
durant la presentació al Palau de la Música. ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Retorn a les arrels per
seguir amb l’expansió
L’Espanyol presenta les primeres samarretes
de Kelme amb la mirada posada en la Xina
ROGER REQUENA
BARCELONA

L’Espanyol va tornar als orígens per
presentar unes samarretes, les de la
temporada 2018-19, que integren tradició i modernitat. Els primers models
fets per la marca Kelme van ser presentats en un lloc emblemàtic de Barcelona: la sala de l’Orfeó Català del Palau de
la Música. Aquest edifici es va construir en uns terrenys al centre de la ciutat
que a principis del segle XX pertanyien
a la família De la Riva. Tres membres
d’aquesta família, el Santiago, el Victorià i el Genaro, van ser presidents del
club blanc-i-blau en diferents etapes
entre els anys 1912 i 1962. També en
aquest espai l’Orfeó Català i l’Orquestra
Simfònica del Vallès van gravar fa uns
anys l’actual himne de l’Espanyol. Ahir

va servir d’escenari per presentar les samarretes que van estrenar els futbolistes del primer equip Javi López, Víctor
Sánchez i Sergi Darder.
El memorable espai no va ser l’única
mirada al passat de l’acte de presentació de les noves equipacions, que integren diversos elements que s’han anat
repetint al llarg de la història del club.
D’entrada, la primera samarreta, amb
tres franges blanc-i-blaves, recorda els
models dels cursos 1970-71 i 2006-07
–aquest segon va ser la temporada en
què l’Espanyol va jugar la seva segona
final de la Copa de la UEFA, a l’estadi de
Hampden Park de Glasgow, on va perdre en els penals contra el Sevilla–. La
samarreta suplent és vermella, amb
tres franges en diagonal. Aquest color
s’utilitza de manera intermitent des de
la dècada dels anys 80. Per a la tercera
samarreta, l’Espanyol recupera el groc,
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el primer color que va utilitzar l’equip,
l’any 1900. “Un dels nostres afiliats era
fabricant de teixits, i per confeccionar
els equips ens regalava unes peces de
color groc. Quan va deixar de ser un
dels nostres, cadascú va equipar-se
com va poder: uns pantalons de carrer,
una faixa blava i una camisa blanca corrent”, va recordar el president i fundador del club, Ángel Rodríguez, el 1953
en una entrevista. Rodríguez també hi
afegia que els colors, en aquells primers
mesos de vida, “eren secundaris, ja que
el més important era jugar, tenir equip
i material”.
“A cada col·lecció li donarem afecte
i respectarem la tradició”, va exposar
ahir Carlos García Cobaleda, conseller
delegat de Kelme, que vestirà l’Espanyol les pròximes quatre temporades.
El primer i el tercer any, els dissenys
seran més conservadors. Els altres dos,
més transgressors. L’aliança amb l’empresa fabricant alacantina té un vessant estratègic: “L’Espanyol és un club
ideal: perquè és històric; perquè ha
competit a Primera gairebé sempre;
per la ciutat que representa, Barcelona;
per la vocació d’expansió internacional, i pels interessos econòmics a la Xina”, va afegir Cobaleda, que va desgranar la presència de Kelme al gegant asiàtic: “Des de fa tres o quatre anys tenim
una presència important amb 10 dels 16
clubs de Segona, 24 de Tercera, tota la
Superlliga femenina i 400 botigues
allà”. Els interessos de les dues entitats
conflueixen a la Xina, on esperen traçar
aliances econòmiques.
Borja passa la revisió mèdica

Poc abans que s’anunciessin les noves
samarretes de l’Espanyol per a aquesta
temporada, el davanter Borja Iglesias,
que avui (12 h) serà presentat a l’RCDE
Stadium, va passar la revisió mèdica a
la Clínica Corachan. Iglesias es converteix en el fitxatge més car de la història
de l’entitat. “És un bon jugador, és mou
molt bé i te moltíssim gol, seria un error que vingués amb la motxilla d’haver
de substituir Gerard Moreno. Ens aportarà moltíssim i tant de bo tingui la tranquil·litat per saber que pot ser important”, va explicar Víctor Sánchez després del segon dia de feina dels futbolistes a les ordres del nou tècnic, Joan
Francesc Ferrer, Rubi.e
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EFE/ENRIC FONTCUBERTA

LLIGA SANTANDER

L’Espanyol presenta
les noves equipacions
■ L’Espanyol va presentar ahir al
Palau de la Música de Barcelona
les seves equipacions per a la temporada -. Els dissenys,
creats per Kelme, aposten per
mantenir els colors i l’estructura
clàssica del club blanc-i-blau. La
primera és fidel als colors de l’entitat, la segona vermella i la tercera
groga, en referència als colors de
la fundació del club. DdG BARCELONA
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LA FOTO

EL RCD ESPANYOLPRESENTASUS EQUIPACIONESPARALA NUEVATEMPORADA
Enun acto celebradoen el Palaude la MdsicaCatalana,el RCD
Espanyolpresent6ayer las nuevas
equipaciones
del primerequipoparala prbximatemporada
futbolfstica. La puestade largo tuvo
comopmtagonistas
a los jugadoresde la entidadblanquiazulVictor Sanchez,
Javi Lbpez-capitdn
del equipo-y Sergi Darder,queaparecen
en la imagende izquierdaa derecha.Laindumentaria
del club perico -que es pmpiedad
del empresado
chino ChenYansengha sido dise~adapor la
empresavalencianade mpaymaterial deportivo Kelme.

P.9

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 8675

TARIFA: 1488 €

E.G.M.:

ÁREA: 496 CM² - 62%

SECCIÓN: ESPANYOL

11 Julio, 2018

P.10

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 48883

TARIFA: 7469 €

E.G.M.: 407000

ÁREA: 807 CM² - 97%

SECCIÓN: FUTBOL

11 Julio, 2018

P.11

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 126679

TARIFA: 3310 €

E.G.M.: 1773000

ÁREA: 80 CM² - 10%

SECCIÓN: FUTBOL

11 Julio, 2018

Borja Iglesias ya trabaja
a las órdenes de Rubi
ESPANYOL El vestuario afirma que
el punta no viene a relevar a
Gerard Moreno, en el Villarreal
D. P. BARCELONA

Borja Iglesias pasó ayer la revisión médica por
la mañana en la Corachán y por la tarde se ejercitó a las órdenes de Rubi en la Ciudad Deportiva. El vestuario acogió con los brazos abiertos al ariete. “Sería un error poner a Borja la
mochila de ser el relevo de Gerard Moreno. Nos
aportará muchas cosas, pero si empiezan las
comparaciones es complicado”, afirmó Víctor
Sánchez. “Tiene muchísimo gol”, añadió. G

P.12

EFE

VUELTA A LA ESENCIA El club presentó ayer las
camisetas de la 2018-19 en el Palau de la Música de
Barcelona. Los diseños regresan a líneas clásicas.
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LA NUEVA CAMISETA
El Espanyol presentó en el
Palau de la Música las nuevas
camisetas para la próxima
temporada
►

PÁG. 33
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PRESENTACIÓN ► ACIERTO DE CLUB Y KELME

Guiño a la historia espanyolista
en las nuevas equipaciones
El Espanyol presentó en el Palau de la Música sus
nuevas camisetas Kelme para la 201819. La primera es ﬁel a los colores habituales, la
segunda es roja y la tercera amarilla, en honor a los
colores de cuando se fundó la entidad perica
JESÚS BURGOS
Barcelona

E

sejero delegado de Kelme, Carlos García Cobaleda, llevaron la
manija del evento y se dirigieron a
los asistentes.
García Pont arrancó tirando de
historia, recordando que los terrenos en los que se erige el Palau de la Música pertenecían a la
ilustre familia perica De la Riba.
“Este aspecto le da aún más sentimiento”, indicó. “Ésta es la unión
de dos marcas para construir ilusión. Con estas camisetas hemos
vuelto a la raíz, con la idea de recobrar ese sentimiento espanyolista que nos ha traído hasta
aquí”.

l Palau de la Música
de Barcelona fue el
escenario, este martes, de la presentación de las nuevas
equipaciones oﬁciales para la
temporada 2018-2019. Los jugadores del primer equipo blanquiazul Javi López, Víctor Sánchez
y Sergi Darder fueron los encargados de presentarlas en un acto cargado de sentimiento perico
y que contó con muchas caras conocidas del espanyolismo.
Tanto el RCD Espanyol como Kelme han optado por tres modelos
que recuperan algunos elementos clásicos y con gran acogida en
la masa social perica. La primera
mantiene los colores blanquiazules con franjas anchas, mientras
que la segunda apuesta por el
color rojo. En la tercera predomina el color amarillo con una franja
blanquiazul en la parte central.
El vicepresidente del RCD Espanyol, Carlos García Pont, y el con-

EL VISTO BUENO El consejero delegado de Kelme agradeció la
conﬁanza mostrada por el club y
valoró que se trata de una apuesta “estratégica”. “La expansión
de Kelme”, comentaba García
Cobaleda, “pasaba por ser una
marca importante en la mejor liga
del mundo. El Espanyol es el candidato ideal en esta travesía por
su historia, porque ha competido
con los mejores y, casi siempre, en

Las tres nuevas
equipaciones
presentadas
han dejado
satisfecha a la
masa social perica

Kelme y Espanyol
aseguran que
las camisetas
apuestan por la
identidad propia,
la fuerza y la garra

El Espanyol
aprovechó el
excepcional
marco del Palau
de la Música
para presentar
las tres
equipaciones
de la próxima
temporada //
RCD ESPANYOL

Primera. Nunca habíamos tenido
el placer de patrocinar a un equipo tan importante. Kelme cuenta
con cuatro equipos y el Espanyol
es la punta de lanza”.
Los jugadores que ejercieron de
modelos también dieron su opinión sobre las nuevas camisetas
para esta temporada. Javi López, el capitán, remarcó que “se
recuperan aspectos tradicionales. Me gusta mucho. Todas las
camisetas que llevan este escudo
tienen que ser bonitas”. Su compañero Víctor Sánchez, por su
parte, apuntó que “ojalá nos vaya
bien y tengamos una gran temporada. Ojalá venga mucha gente al RCDE Stadium con estas
camisetas”.
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VÍCTOR SÁNCHEZ LE QUITA PRESIÓN

“Borja Iglesias no viene
a ser el relevo de Gerard”
▄ El centrocampista del Espanyol Víctor Sánchez aseguró después de la presentación de las camisetas para la temporada 201819 que Borja Iglesias, último ﬁchaje blanquiazul, “no viene con la
mochila de relevar a Gerard Moreno”, ya que “sería un error pensar
eso”. El medio, de todos modos, cree que el atacante ayudará mucho al proyecto. “Seguro que va a ser importante para el equipo,
pero si empiezan las comparaciones es complicado. Por nosotros
nunca se hubiera ido Gerard, pero sabemos cómo funciona esto.
Borja Iglesias me parece muy buen jugador, con muchísimo gol”,
aseveró. En lo colectivo, Víctor Sánchez reconoció la voluntad del
vestuario de ﬁrmar un gran curso: “Después de las últimas temporadas en las que no estuvimos bien, sobre todo la anterior, tenemos mucha ilusión y ambición por empezar”.

