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Neix la plataforma
Palau Digital amb
l’oferta artística del
Palau de la Música
EUROPA PRESS BARCELONA

■ La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana en
col·laboració amb Endesa ha llançat la plataforma Palau Digital,
una extensió virtual de l’oferta
cultural i artística de l’equipament.
Segons va informar en un comunicat ahir, aquesta plataforma
posa a l’abast dels usuaris l’actualitat, els concerts i continguts musicals generats pel Palau.
Aquesta plataforma és una
aposta per la digitalització com a
eina per difondre continguts, fidelitzar el públic, crear comunitat
i promoure la interacció a partir
del Palau de la Música.

saber lo que uno quiere o el relato puede llevarnos al mismísimo
infierno. Por ejemplo, si uno
quiere una vida familiar o si uno
quiere sentir un vínculo de protección hacia otro o si lo único
que quiere es una exaltación
sensual del propio yo, la historia

laciones de pareja me apasiona.
Y tiene una razón de ser: es en la
España
pareja donde PAÍS:
colocamos
los fundamentos de todo lo que querePÁGINAS: 38
mos ser en la vida», asegura Milla, que ya trató
el tema 2680
del des-€
TARIFA:
quebrajamiento de la pareja en
ÁREA: 104 CM²
su anterior «Refraccions».

- 10%

La sinopsis de la obra es sencilla. Dos parejas se encuentran
FRECUENCIA:
una noche
para cenar,Diario
las dos
muy diferentes entre sí. La priO.J.D.: 68298
mera es una pareja consolidada,
mientras
la segunda
E.G.M.:
10000es como la
irrupción de un volcán entre una
mujerSECCIÓN:
adulta y unCATALUÑA
hombre 20

años más joven. Durante la noche
empezarán a descubrir que quizá
no son unos verdaderos amantes
en la hisotria de amor que representan. «El encuentro, casual o
¿causal? les obligará a enfrentarse consigo mismos y tomar decisiones», concluye Malla.

de Ciento, 435.
Barcelona.
CUÁNDO: del 13
de febrero al 3 de
marzo.
DURACIÓN: 70
minutos.
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La 080 cierra con aires de renovación y relevo generacional
R. B. - Barcelona
La grabación de la sinfonía «Turangalila», de Messiaen con
Gustavo Dudamel, en 2016, o el
estreno el pasado enero del «Réquiem», de Albert Guinovart,
podrán verse a partir de ahora
en la plataforma «Palau Digital»,
con la que el Palau de la Música
inicia un «viaje» por el espacio

virtual. Los máximos responsables de la institución, la presidenta, Mariona Carulla, y el director general, Joan Oller, junto
a la directora de comunicación,
Judith Pi, y la directora general
de Endesa Catalunya, Isabel
Buesa, colaboradora de la iniciativa, presentaron ayer la plataforma, una herramienta con la
que, además de difundir conte-

nidos, quieren ser «prescriptores» y ensanchar la base de público que acude al edificio modernista.
Pi explicó que este «Palau Digital» es una de las novedades del
Plan Estratégico de los próximos
cuatro años, que se presentará
próximamente, y quiere poner al
alcance de todo el mundo lo que
acontece en la institución catala-

na, desde los conciertos que se
han programado para esta temporada a registros sonoros y audiovisuales de algunas de las
producciones más relevantes de
los últimos años. Asimismo, se
incluirán conferencias divulgativas o clases magistrales, así como
encuentros con artistas, posteriormente editados.
De la nueva plataforma destaca

el apartado de «Archivo», una
sección desarrollada por el Centro de Documentación del Orfeó
Català, con piezas únicas. Además, se crearán contenidos diseñados y concebidos para su consumo digital, bajo el epígrafe de
«Palau Series», relacionados con
la música, el canto coral y el patrimonio de la entidad. Gran
música al alcance de un “click”.
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■ El Palau de la Música obre la
plataforma Palau Digital
El Palau de la Música fa un salt virtual amb la
posada en marxa de Palau Digital, una plataforma
online per difondre continguts, fidelitzar el públic,
crear comunitat i promoure la interacció. Aquest
espai virtual, desenvolupat amb la col·laboració
d’Endesa, acollirà els enregistraments sonors i
audiovisuals d’algunes de les produccions del
Palau i l’Orfeó Català. Entre les produccions
disponibles amb l’estrena del portal hi ha
Turangalila, de Messiaen, amb Gustavo Dudamel, i
el Rèquiem d’Albert Guinovart. També hi haurà
una secció desenvolupada pel Centre de
Documentació de l’Orfeó Català amb
enregistraments de concerts. A més, es crearan
continguts dissenyats i concebuts per al consum
digital, sota l’epígraf de Palau Series, relacionats
amb la música, el cant coral i el patrimoni de
l’entitat.
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Acuerdo
conEndesa
para el lanzamiento
dela plataforma
PalauDigital
PALAU
DELA MOSICA
La Fundaci60rfe6Catal~-Palaude la M~sica Catalana
halanzadoencolaboraci6n
conla compa~i’a
el~ctrica
Endesa
la plataforma
PalauDigital, extensi6n
virtual dela ofertacultural y artfstica del equipamiento.
Estaplataforma
poneal alcance
delos usuariosla actualidad,los conciertosy contenidos
musicales
generados
pot el Palaude la MQsica.PalauDigital constituyeuna
apuesta
por la digitalizaci(~ncomo
herramienta
paradifundir contenidos,fidelizar al p~blico,crear comunidad
y promover
la interacci6n, informaEuropaPress.
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Santi Vila

12 de febrer: ‘me quedo contigo’?

al endinsar-se en el dia amb
ganes, com si anessis a pescar

transició a la democràcia i de la seva Constitució del 1978 un exemple per als que
sempre han estat més partidaris de la
reconciliació i el consens que de les grans
victòries i l’escarni, quaranta anys més
tard sembla resignat a tornar a errar el
camí i concedir nou protagonisme als dimonis que tant ens van turmentar en el
passat.
Com si uns i d’altres haguéssim emmalaltit d’amnèsia o revengisme, semblem disposats a tornar a creure més en
la imposició que en la transacció; en l’imperatiu legal, que en el dubte filosòfic; en

ri, va ser tot color i vida. durant les 24 hores que van seguir a la gala, el YouTube
oficial de RTVE va rebre més d’un milió i
mig de visites, acreditació d’una nova
sensibilitat ciutadana que ja no té res a
veure amb la rudesa d’aquells anys tristos.
Acompanyada del Cor Jove de l’Orfeó Català, la catalana va interpel·lar amb la seva
veu el millor de nosaltres mateixos, espigolant en la cultura popular i antiga del
nostre passat per recordar-nos (per si ho
havíem oblidat) en què ens hem convertit:
en una història d’èxit! Penso honestament
que també Espanya, com Rosalía, ha guanyat el desafiament de la modernitat. Però perquè el seu
èxit es projecti d’ara endavant
com ha fet en el seu passat
recent és obvi que ha de regenerar els consensos bàsics
entorn d’un projecte i uns valors compartits per tots els
ciutadans, els que es van encarnar en els millors homes de
les Corts de Cadis i en els
pares de la Constitució del
1978. Aquests consensos, siguem clars, avui s’han trencat,
i no és just demanar a la justícia que sigui qui els restauri.
N’hi haurà prou que, amb les
seves decisions, el tribunal
formi part de la solució i no de
l’agreujament del problema.
Perquè demanar al Suprem
que resolgui el problema català és com
demanar al millor dels traumatòlegs que
operi una ortodòncia. Ni és la seva missió,
ni, com s’ha vist fins ara, disposa de l’utillatge adequat per dur-la a terme.
En els mesos que han de venir, el tribunal durà a terme la seva comesa i els
acusats ens aferrarem honestament a
acreditar la nostra innocència. Mentrestant, seria bo que els polítics resintonitzessin amb la societat que ha fet possible
les Rosalía, els Ponzano i Jorge Juan i no
defallissin en l’afany de sembrar noves
llavors de reconciliació, llibertats i progrés per a tothom. D’això depèn que el dia
d’ahir passi a ser una nova data infausta
en la història d’Espanya o un moment
(re)fundacional, en què tots hàgim pogut
corejar, lliurement, sense complexos que
Me quedo contigo!
JAVIER SORIANO / AFP

S

egons diu el refrany “De Madrid al
cielo”, l’únic que hi ha per sobre de
Madrid és el cel. I el cel, ahir 12 de
febrer del 2019, es va vestir de gris
i de tristesa, justicier. Com tantes altres
vegades, ahir jo podia haver vingut a Madrid a treure la Cibeles a ballar o a buscar
la carícia esquiva del sol d’hivern fent cerveses amb amics pel Florida, al parc del
Retiro. Podia haver vingut a Madrid a una
funció del Teatro Real, avui reinventat
com a capdavanter de la innovació i el risc
artístics, o simplement haver tornat per
anar de tapes pel carrer Ponzano o de moderneo per la zona de Jorge
Juan. Si ho hagués fet, m’hauria acompanyat d’amics d’aquí
o de fora, per als quals allò que
va escriure Gil de Biedma el
1962 sobre que “de todas las
historias de la Historia, sin
duda la más triste es la de España, porque termina mal” és
ja simplement això, una història més, de les històries de la
història. Si hagués vingut a
Madrid motu proprio, les meves converses no haurien estat
tristes ni decadentistes, sinó
que haurien versat sobre la cara neta de la Julia de Plensa,
sobre la paradoxal exposició
de Banksy a Ifema o sobre la
rotunda emoció que sentim
tots amb Rosalía i la seva interpretació del Me quedo contigo, en l’última edició dels Goya.
Però ahir, 12 de febrer del 2019, altres
polítics i activistes catalans i jo vam venir
a Madrid acusats d’haver comès delictes
molt greus, de rebel·lió els uns, de malversació i desobediència els altres. El respecte al Tribunal Suprem, als altres acusats i a
les seves estratègies de defensa m’imposa
discreció i prudència en aquest article.
Perquè, arribats a aquest punt, les explicacions exculpatòries i incriminatòries
dels uns i els altres s’hauran d’esgrimir
davant el tribunal, no en un full de diari o
en una tertúlia televisiva. Però fins i tot
sent així les coses, a ningú no se li escapa
l’excepcionalitat de la situació que vivim,
tan impròpia d’una (la nostra) democràcia
madura.
Perquè aquest país que va fer de la seva

Seria bo que els polítics
resintonitzessin amb la societat
i sembressin noves llavors
de reconciliació i progrés
el càstig i l’enfrontament, que en el diàleg,
la pietat i el perdó.
Rosalía va emocionar el públic congregat als Goya revisitant el Me quedo contigo, un clàssic de Los Chunguitos, que jo
vaig sentir per primera vegada a la pel·lícula quinqui de Carlos Saura, retrat d’una
Espanya llavors encara gris i sense esperança per als joves de barri. Però la versió
d’avui de Rosalía ja no tenia del gris ni de
la tristesa pròpies dels vuitanta; al contra-

EL RUM-RUM
Joana Bonet

escrits per a la sobretaula, calculant fins
i tot el seu efecte de balancí.
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La basílica de Montserrat recupera la rampa de l’atri i rehabilita el claustre d’ús
intern, de Puig i Cadafalch, gràcies als 450.000 euros finançats per la Diputació

L’atri més accessible
J.B.

BARCELONA

El president de la Diputació de Barcelona, Marc
Castells, i el pare abat Josep Maria Soler van inaugurar ahir la restauració
de l’atri i també del claustre neoromànic, ideat per
Josep Puig i Cadafalch, a
les dependències dels
monjos. Les obres, a càrrec de l’empresa Urcotex,
han costat 450.000 euros i
les ha finançat la Diputació. Ara, l’atri (lloc de pas
dels 2,5 milions de persones que anualment visiten
la basílica) ha eliminat les
escales d’accés. L’arquitecte Josep Maria Sala
confessava la sorpresa en
descobrir que, anteriorment, ja s’havia disposat
d’aquest desnivell per evitar les escales a l’atri central. Més necessària era la
reforma del claustre,
construït el 1925 però que
va patir fortament en l’aiguat del 2000, que va deixar malmeses unes bigues
que, a més, estaven debilitades pels tèrmits. Ara,
s’han reforçat les bigues
procurant mantenir la
imatge original i també
s’ha reforçat l’ala del claustre més malmesa amb una
planxa de formigó per sota
de les rajoles, rèpliques de
les que va posar l’arquitecte en la seva intervenció.
L’atri és un element que
es va començar a cons-

L’arquitecte Josep Maria Sala explicant la intervenció a Marc Castells i al pare abat Josep Maria Soler, ahir al matí ■ MONESTIR DE MONTSERRAT

La Diputació
protegeix el
patrimoni amb la
compra de Sant
Miquel del Fai i el
Talamanca

truir pels volts del 1780.
Just abans de la façana de
la basílica els dos laterals
permeten il·lustrar amb
uns esgrafiats (que ara
s’han netejat) la vida dels
monjos de Montserrat i, a
la dreta, els principals santuaris del món.
En pocs mesos, una intervenció de Jaume Plensa modificarà notablement l’atri. Des de mitjans
de maig, i durant sis mesos, se situarà al centre un
perfil del rostre d’una nena estilitzat per l’artista
plàstic. Es tracta d’una

obra, d’uns 4 metres d’alçària, que no és compacta
(com la Carmela del Palau
de la Música, a Barcelona)
sinó que delimita el volum
a partir d’una obra en ferro plena de buits. El pare
Josep Laplana, director
del Museu de Montserrat
de les darreres quatre dècades, assenyala que la
instal·lació d’aquest rostre a l’entrada de la basílica permetrà formular una
lectura: “La persona humana és un dels camins
que porten a Déu.”
Marc Castells va cele-

brar en els parlaments el
compromís de la Diputació a protegir el patrimoni,
amb més d’un segle apostant per la seva preservació. La Diputació ha fet
contínues obres de reforma a la basílica. L’administració, a més, darrerament ha adquirit Sant Miquel del Fai i el castell de
Talamanca perquè preservant les obres d’ahir es garanteixi “el llegat al nostre
futur”, rematava el president de la Diputació.
Si l’atri és un lloc de pas
per a tots els visitants que

vulguin entrar a la basílica, el claustre és restringit
als membres de la comunitat, als hostes i als escolans. Durant els mesos que
ha durat l’obra, s’ha trobat
la manera de reduir al màxim les molèsties. El passadís més afectat és el que
dona accés al menjador.
Cada dia hi passen tres
cops. El claustre, de reduïdes dimensions, és neoromànic i consta de dos pisos d’arcs de totxo sostinguts per columnes de pedra i i les bigues malmeses
de fusta. ■
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El Palau de la Música comença el 'viatge digital' amb el seu nou espai vi...
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El Palau de la Música comença el 'viatge
digital' amb el seu nou espai virtual
S'inclouran continguts, conferències divulgatives o classes magistrals
La gravació de la simfonia ‘Turangalila’, de Messiaen amb Gustavo Dudamel, el 2016, o
l’estrena el gener passat del ‘Rèquiem’, d’Albert Guinovart, podran veure’s a partir d’ara en
la plataforma ‘Palau Digital‘, amb la qual el Palau de la Música comença un ‘viatge’
per l’espai virtual.
Els màxims responsables de la institució, la presidenta, Mariona Carulla, i el director general,
Joan Oller, al costat de la directora de comunicació, Judith Pi, i la directora general
d’Endesa Catalunya, Isabel Buesa, col·laboradora de la iniciativa, han presentat avui la
plataforma, una eina amb la qual, a més de difondre continguts, volen ser “prescriptors” i
eixamplar la base de públic que acudeix a l’edifici modernista.
Pi ha explicat que aquest ‘Palau Digital’ és una de les novetats del Pla Estratègic dels
pròxims quatre anys, que es presentarà pròximament, i vol posar a l’abast de tothom el que
passa a la institució catalana, des dels concerts que s’han programat per a aquesta
temporada a registres sonors i audiovisuals d’algunes de les produccions més rellevants dels
últims anys.
També s’inclouran conferències divulgatives o classes magistrals, així com trobades amb
artistes, posteriorment editades. De la nova plataforma destaca l’apartat d”Arxiu’, una secció
desenvolupada pel Centre de Documentació de l’Orfeó Català, amb peces úniques.
A més, es crearan continguts dissenyats i concebuts per al seu consum digital, sota l’epígraf
de ‘Palau Series’, relacionats amb la música, el cant coral i el patrimoni de l’entitat.
Com en altres pàgines d’internet similars, s’inclouran les informacions que es generen
diàriament així com un blog, que aglutina des d’entrevistes a Gustavo Dudamel o Magdalena
Kozená a la gravació de la passada edició dels Premis Goya de cinema, en els que Rosalía
-que havia participat en el Flamencat del Palau fa uns anys- canta amb el Cor Jove.
De tota manera, Joan Oller ha volgut deixar clar ‘el caràcter no exhaustiu de la plataforma’
perquè ‘del que es tracta és de ser selectius i escollir sempre en funció de cada moment,
encara que es podran trobar obres que no estaran en cap altre lloc’.
Respecte al fet que algunes de les gravacions només puguin veure’s durant un determinat
període de temps, com la de Dudamel de l’any 2016, que només estarà a disposició dels
usuaris durant un mes, Oller ha indicat que ‘les limitacions de durada estan pactades amb
cadascun dels artistes’.
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El Palau de la Música comença el 'viatge digital' amb el seu nou espai vi...
Dimarts 12.02.2019 15:50 - EFE

Judith Pi ha avançat que aquest nou lloc web, adaptable a tota mena de dispositius mòbils,
contempla un apartat que visualitza de forma sincronitzada les diferents xarxes socials del
Palau, que en total sumen més de 80.000 seguidors.
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Catalunya Música – Assaig general
11-2-2019
El programa de dilluns passat va començar amb la presència del pianista Josep M.
Colom amb motiu del concert al Palau d’avui dimecres dins el cicle Palau Piano.
Colom explica el programa que interpretarà: obres de Beethoven, entre elles les tres
darreres Sonates per a piano, i Josep Maria Guix.
Enllaç:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/lexposicio-fotografica-lull-de-lamusica-al-gran-teatre-del-liceu/audio/1029884/
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