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La plaça del Mercadal és el rovell
de l’ou de la capital del Baix Camp.
TJERK VAN DER MEULEN

RAUXA I
ECLECTICISME
DE BARENBOIM
A BUENAFUENTE
PASSANT
PER GAUDÍ

CRISTINA PUIG

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

“EL FUTUR DE REUS serà el que la
seva gent vulgui, però possibilitats les té
totes”. Aquesta afirmació, que sentiré
en un dinar, és el millor resum de la personalitat de la capital del Baix Camp,
una barreja de resignació i orgull de la
que va ser la segona ciutat més important de Catalunya durant la Revolució
Industrial, gràcies a la comercialització
d’aiguardent. D’aquí ve la famosa frase
feta “Reus, París, Londres”, que situava
la ciutat com a potència econòmica al
costat de les altres dues capitals europees. Una frase que molts reusencs encara diuen avui dia per recordar als forasters la importància de la ciutat que
estem trepitjant.
M’estaré a Reus cinc hores acompanyada per Joan Amigó. El director general de l’Institut Pere Mata –que avui
em farà de guia– m’ha preparat una jornada intensa i no ha oblidat cap detall.
Fins i tot m’ha organitzat un dinar en un
local amb més de 150 anys d’història.
“El temple de la burgesia reusenca”, em
diu. Es tracta del Círcol, on dinaré

acompanyada d’alguns dels prohoms de
la ciutat perquè m’emporti diverses
opinions a casa que m’ajudin a trobar
l’autèntica essència de Reus i la seva
gent. “Jo sóc un RTV –m’explica–, un
reusenc de tota la vida”, i recordo que
a l’Albert Om i a l’Antoni Bassas els van
dir el mateix quan, respectivament, passejaven per Vilanova i la Geltrú i Badalona. I em pregunto si els que som de
Barcelona som BTV. I llavors m’adono
que això ja existeix i és una televisió.
Barenboim als Distingits

Fa un dia esplèndid. Ens citem a l’Institut Pere Mata, que, a part de ser una institució privada –privadíssima, m’insisteix ell– que tracta malalts mentals, és
una joia del Modernisme que hauria de
ser visita obligada després de la Sagrada Família. El Joan fa 21 anys que és al
capdavant d’aquest centre psiquiàtric,
la institució d’aquestes característiques
més gran de l’Estat. El projecte va ser
encarregat a Lluís Domènech i Montaner el 1898 i consta de 10 pavellons, se-

guint l’esquema del que després seria
l’Hospital de Sant Pau.
A part de la tasca pròpiament assistencial, el Pere Mata també treballa la
docència, la investigació i la formació.
Per això, l’institut és també un hospital psiquiàtric universitari amb conveni amb la Universitat Rovira i Virgili. El
Joan em vol ensenyar el Pavelló dels
Distingits, la joia de tot el complex modernista que fins al 1990 havia allotjat
els malalts de classe alta i que avui és
l’únic pavelló que es pot visitar. Actualment es fa servir per a actes socials,
concerts, reunions de la junta d’accionistes o lectures de tesis doctorals.
Mentre busca la clau que obre la porta
del pavelló número sis, m’explica que
l’any 1998 el pianista i director d’orquestra Daniel Barenboim va estar-se
tres dies aquí tocant el piano per a la
gravació d’un reportatge per a la televisió. I m’ensenya un llibret amb tot de
fotos d’aquells dies.
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT
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CIUTAT

“El doctor Gras m’explica que un dia va decidir treure de la biblioteca ‘El Mundo’ i ‘La Razón’ perquè
sempre parlen malament dels catalans. Però va rebre algunes crítiques i va haver de tornar-los a tenir”

VE DE L A PÀGINA ANTERIOR

Cristina Puig i el seu guia, Joan
Amigó, passejant per l’Institut Pere
Mata de Reus, obra de Domènech i
Montaner. TJERK VAN DER MEULEN

“No ho vaig dir a ningú, que hi havia
el Barenboim aquí. Em van demanar
confidencialitat i discreció i així va ser”,
em diu. I per què aquí?, demano. “Es veu
que aquest lloc té una acústica fantàstica”, respon ell. La sala d’estar és com
un Palau de la Música a petita escala i les
habitacions i lavabos conserven les peces originals. Com pot ser que això estigui tancat? I cada vegada que l’hi dic
em contesta: “Això dic jo, què n’hem de
fer?”, perquè mantenir-ho en condicions costa calés.
Ell voldria que fos un lloc relacionat
amb l’ensenyament. Em confessa que
hauria volgut que s’hi instal·lés la Facultat de Medicina, però ara ja està
programada per fer-la a la zona universitària, al costat de l’Hospital Sant Joan de Reus. “Una bona solució seria fer
el que han fet amb Sant Pau però, esclar –puntualitza–, Barcelona és Barcelona i el nombre d’institucions internacionals que hi poden anar no és
com aquí”. El Pere Mata havia arribat
a tenir fins a 1.600 pacients ingressats.
Avui n’hi ha 500. “Els fàrmacs fan molt
per millorar la qualitat de vida dels malalts i no cal que estiguin ingressats”,
em diu.
El passeig de Gràcia de Reus

no n’hi ha cap i que hi ha marques que
no han vingut perquè al centre no hi
ha locals prou grans. Els detractors, ja
us ho podeu imaginar. I comprovo que
el conflicte pels centres comercials és
universal. Arribem al Centre de Lectura, un palauet que acull una institució cultural de referència del país. Es
va fundar el 1859 amb la voluntat d’alfabetitzar i ensenyar a llegir a la població obrera i les capes més desafavorides de la societat. Aquí es va crear la
primera biblioteca de Catalunya i un
any després naixeria la de l’Ateneu
Barcelonès. Ens rep el seu president,
Xavier Filella, que ens farà de guia per
aquest centre, que té un fons d’art espectacular i bibliogràfic de 260.000
llibres catalogats. La biblioteca és de
gestió privada, però està oberta al
públic.
També hi ha una important oferta
docent amb escoles de dansa, teatre,
lletres, música, música moderna, idiomes i art. Entrem a la sala de reserva,
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Abans d’anar a dinar al Círcol, el tercer
lloc que el Joan em vol ensenyar dins
l’agenda atapeïda que m’ha previst, encara tindrem temps de visitar el Gaudí
Centre. A Reus molta gent el coneix
com la Capsa Gaudí, per la forma quadrada de l’edifici. La Luci ens farà una
visita ràpida pel centre de referència de
l’obra d’Antoni Gaudí, que, més enllà de
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Lloc de naixement

El Terrat del Buenafuente

la polèmica de si va néixer a Reus o a
Riudoms i d’haver deixat la seva empremta arquitectònica fora de la seva
ciutat, complementa la visió de la seva
obra arquitectònica.
Aquí hi trobem des d’una recreació
del seu estudi a la Sagrada Família fins
a la corbata que duia quan va morir, maquetes i projectes i les seves notes quan
era estudiant. Veig que va suspendre
història sagrada. Paradoxes de la vida.
Sortint encara m’espera una altra sorpresa. El Joan em porta a una botiga de
joguines i papereria. Em presenta Tomàs Barberà, l’amo i qui va ser el fundador de la Unió de Botiguers de Reus.
“Vols que pugem al terrat?”, em diu. Em
penso que vol ensenyar-me des de dalt
la perspectiva de la plaça de l’Ajuntament, on som ara, però un cop al terrat
m’explica que aquí hi vivia el Buenafuente, que eren veïns i que va ser aquí
on l’Andreu, inspirant-se en tot el que
veia, va crear el seu famós programa El
terrat a Ràdio Barcelona, que després es
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Població

una petita habitació on hi ha 1.500 llibres incunables, o sigui, d’abans del segle XVI i XVII. Montserrat de Anciola, la cap de la biblioteca, ens mostra
una autèntica relíquia, el llibre més antic, del 1476. Es tracta d’Els pecats capitals i està escrit en llatí. També ens
ensenya un atles venecià del 1695.
“Barcelona s’ha forjat gràcies a Reus i
la gent d’aquí que hi va anar”, diu Xavier Filella mentre ens porta cap al Teatre Bartrina, propietat del Centre de
Lectura però cedit a la ciutat. “I sense
cobrar cap lloguer”, em diu satisfet.
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Mitjana de Catalunya

Marxem del Pere Mata cap al centre
històric de Reus. Un cop aparcats baixem pel carrer de Sant Joan fins a la
plaça Prim, on hi ha el Círcol i el Teatre
Fortuny, que excepcionalment ens
obriran per a nosaltres. Avui s’estrena
el Tenorio dirigit per Blanca Portillo. A
la mateixa hora que el Barça juga el partit d’anada de semifinals de la Champions. El Barça, l’etern maldecap dels actors. El Teatre Fortuny és una altra petita joia, del 1882. Conserva el teló, les
butaques i els llums originals i ens explica el seu gerent, Josep Margalef, que en
aquest escenari es van conèixer Montserrat Caballé i el seu marit durant l’actuació de La bohème.
Sortim del Fortuny i agafem el carrer de Monterols. “Això és el passeig
de Gràcia de Reus”, em diu el Joan. És
un eix comercial en ebullició, una gran
botiga. Aquí hi ha establiments que
paguen fins a 12.000 euros de lloguer.
Ara la principal preocupació d’aquests
comerços és el gran centre comercial
que estan fent a l’antiga Fira de Reus.
Els seus defensors diuen que a Reus
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convertiria en el nom de la seva productora audiovisual.
És hora de dinar i tornem cap a la plaça Prim, que és on hi ha el Círcol. El Joan vol que dinem en una de les entitats
més representatives de Reus. Serem
uns quants a taula perquè, a part del Joan i jo, també vindran el Tomàs de les
joguines, el Xavier del Centre de Lectura i el doctor Francesc Gras, president
del Círcol. Si a més tenim en compte
que el fotògraf que ens acompanya, de
nom holandès impronunciable [Tjerk
van der Meulen] i autor de les fotos que
veieu, també va viure cinc anys a Reus,
la meva immersió reusenca d’avui és de
nota.

Un assaig general de
l’Hospital de Sant Pau

Lluita pels diaris
T.V.D.M.

“Som al Cercle del Liceu en versió local”, em diuen. Un centre creat per la
burgesia amb més de 150 anys d’història. Actualment té uns 300 socis, dels
quals 54 són senyores, i paguen 105 euros al trimestre. Té un club de fumadors, bar, restaurant, biblioteca i sala
de jocs de cartes i billar. Però per a ells,
avui, el més important és la sala on es
miren els partits del Barça. I no els miren en una tele, no. Ho fan en un pantallot gegant amb projector. M’explica
el doctor Gras que els del Madrid no els
posen i també que un dia va decidir
treure de la biblioteca El Mundo i La
Razón perquè sempre parlen malament dels catalans. Diu, però, que va
rebre algunes crítiques per aquest motiu i va haver de tornar-los a tenir a la
biblioteca.
Dinant m’expliquen que a Reus ha
calat fort l’associacionisme. Hi ha 550
entitats. “Dius una cosa i segur que té
una associació al darrere”, i em repten
a fer el joc. “Aquí es reuneixen tres i
fan quatre associacions”, diuen amb to
burleta. Parlem de l’inconformisme
de la gent: “Els reusencs mai estem
contents perquè sempre volem més”.
També de viure d’esquena al mar:
“Ens han faltat dos quilòmetres”. I de
la necessitat d’haver de marxar si vols
ser el número u en alguna cosa. Ara bé,
“si el que vols és fer la teva feina i viure bé, llavors Reus és perfecte”, comenta el doctor Gras. Tots ells són clarament RTV, reusencs de tota la vida,
rauxa i eclecticisme. “Això és la república independent de Reus”, conclou
Joan Amigó. I marxo perquè m’esperen
una hora i mitja de viatge i un partit per
celebrar.✖

L’institut psiquiàtric Pere Mata va
ser un dels grans projectes de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. El model de pavellons modernistes que va dissenyar el 1898 serien el precedent del que dos anys
més tard es convertiria en l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona. Actualment hi ha ingressats mig miler de malalts mentals. El Pavelló dels Distingits, que
allotjava els malalts amb més poder
econòmic, és una joia del Modernisme que mereix una visita obligada
si es va a Reus.

Llibres per a les classes
més pobres

COIA VALLS
ESCRIPTORA

T.V.D.M.

Diu en Joan Amigó que el Centre de
Lectura de Reus és l’autèntic referent cultural de la ciutat. És al carrer
Major, dins d’un palauet que Evarist
Fábregas, l’home més ric de Reus
als anys 20, va cedir perquè es convertís en una institució cultural amb
accés a les classes menys adinerades. Té un fons de 260.000 llibres.
El pianista Daniel Barenboim hi va
passar uns dies gravant un reportatge, previ pas pel Pere Mata, i
també s’hi van rodar algunes escenes de la pel·lícula El fill de Caín,
amb Julio Manrique i José Coronado.

Un Cercle del Liceu
en versió local: el Círcol

T.V.D.M.

De Reus s’ha dit sempre que ha estat una ciutat burgesa. Va ser la societat civil d’aleshores la que va finançar molts dels grans edificis
d’estil modernista que van fer de
Reus la segona ciutat modernista
de Catalunya, després de Barcelona. I com a bons burgesos també
van invertir en el seu espai social i
de reunió, el Círcol, accessible només als socis, actualment uns 300.
El restaurant és l’únic espai obert a
tothom. Està situat al primer pis del
Teatre Fortuny, amb una vista privilegiada sobre la plaça de Prim.

Atur
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Aturats per cada 100
habitants d’entre 15 i 65 anys
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DES DEL
CAMPANAR

Quina edat tenia, quan va
campanar de la mà dels pa
ra duia trenes i no havia d
abans. Veure la ciutat de
talaia! Com em podia ima
aventura semblant!
El pare portava un al
comunicar-nos amb la m
mana, massa petita per f
sió. Va restar al peu de le
emmurriada.
Potser era primavera. O
sol acaronava sense ferir
jaqueta més preuada, ver
grans botons blancs. A d
re va assenyalar aquí i allà
rida. Gestos plens de me
cuda, pròpia o aliena.
Històries que m’acom
pels carrers envitricollats
places i avingudes, edific
En trepitjar les llamborde
Llorenç, imaginava les cald
caldar ametlles, la corrua
pelant-les amb agilitat de
la dringadissa de les pello
Es venien a la plaça de
i deien a principis del XX
de dia, les hortelanes pre
ves posicions al bell mitj
sa, y fan carrers y carrer
vessies amb arquitectura
y veles u amb esteses d’h
Ara que sé més de Reus, v
jar de nou al campanar
l’espai de les antigues m
imaginar l’horror de la ge
l’aigua desbocava rieres
enderrocava els darrers
“Reus, París, Londres
fois els ganxets. Al XVI
guanys de l’aiguardent i l’
novador de la burgesia, l
ser la segona del Princip
podem flairar aquest ta
mirar la casa Rull, la Navà
tut Pere Mata, joies del M
me. I fer el recorregut de
tuari de Misericòrdia fin
de la Mina.
¿Un trajecte imagina
en carrilet? ¿La plaça Prim
tre de Lectura? Pau Casal
nar el 1925 els primers c
d’una melodia per a la p
transcriure en clau de fa
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Catalanes en el
Valle de los Caídos
Una de las novedades que
aportará La Segona República
a Catalunya habrá que buscarla en el tercer volumen, cuando
se ofrezca en él por primera
vez el censo de enterrados en
el Valle de los Caídos procedentes de Cataluña. Según la
historiadora Queralt Solé, que
ultima el artículo sobre el tema, serían entre 5.000 y 7.000
sobre un total de 33.847 personas sepultadas. Solé considera
que el primer año en que se
trasladaron cuerpos al Valle de
los Caídos fue 1959, cuando
llegaron los restos de 11.329
personas en camiones militares. El último traslado del que
se tiene constancia data de
1983 procedente de Vilafranca
del Penedès. Dos años antes,
después del fallido golpe del
23-F, se trasladaron 304 restos mortales.
Jordi Casassas, con el primer título de la obra, junto a varios colaboradores, en el Ateneu Barcelonès. / C. RIBAS

Una obra en tres volúmenes y 800 páginas llena un vacío
historiográfico sobre el periodo republicano en Cataluña,
que vincula al momento político actual

La IIª República,
¿semilla del ‘procés’?
CARLES GELI, Barcelona
Con la creencia de que los problemas de identidad y encaje de Cataluña se solucionan mejor con una
república y que el proceso soberanista que se vive ahora es heredero de lo que ocurrió en parte entre
1931 y 1936, cuando se cocieron
cosas entonces que explican muchas de las de ahora. Bajo esas
coordenadas los responsables de
Ara Llibres lanzan al mercado la
gigantesca La Segona República a
Catalunya, tres volúmenes y 800
páginas resultado del trabajo de
más de 110 historiadores y personalidades del mundo político y cultural. Un velo que puede distorsionar el valor de la obra, salpicada
de imágenes (más de 400 de 20

archivos) y documentación inédita o poco vista y que cubre un llamativo vacío bibliográfico.
“Es el momento de recuperar
el sueño. El proceso para hacer
posible un país soberano, independiente y libre. La fuerza del pueblo como motor de cambio y de
construcción”, reza uno de los textos promocionales de la colección,
de la que se lanzarán 3.200 ejemplares de cada título y que se venderán, por suscripción, a 120 euros cada volumen. El mismo hilo,
a rebufo de la situación sociopolítica catalana actual, desarrolla el director científico de la obra, Jordi
Casassas, en la presentación del
primer volumen: “Cuando se recuerda, se pone el acento en mo-

CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN
ECONÓMICA, S. A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 22 de junio de 2015, a las 16 horas en primera convocatoria o
en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, para debatir y
adoptar acuerdos sobre los temas contenidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, y, en su caso, aplicación de resultados.
Segundo. Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración
Tercero. Aprobación de la Gestión de la Dirección General
Cuarto. Aprobación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto. Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.
Sexto. Ruegos y preguntas.

ORFEO CATALA

mentos muy precisos que se utilizan como un arma de convencimiento y de aliento (…) La obra,
que se enmarca de manera consciente en la situación actual (…)
incluso es con relación a ella que
pretende encontrar su justificación última”.
Ya en la puesta de largo pública realizada ayer en el Ateneu Barcelonès, Casassas afirmó que lo
que hizo la República “no dejaron
de ser cosas que el catalanismo
plural había impulsado ya desde
la Mancomunitat”. A tenor de otro
de los colaboradores de la obra, el
historiador Josep Maria Solé i Sabaté, la idea republicana como hilo conductor en la historia de Cataluña puede reseguirse desde la no

muy feliz “República de soldados”
que encarnaron los Almogávares
hasta “el sueño que puede hacerse
realidad ahora”. En su aportación
al primer volumen, escribe: “Hoy
el proceso de independencia de
Cataluña sigue el esquema secular del ideal republicano”.
La obra, que lleva como epígrafe La llavor de la llibertat, se ha
divido en tres bloques. El primero,
coordinado por Josep Maria Roig
Rosich y Giovanni Cattini, El
temps de les il·lusions, abraza de
1931 a 1933. Carles Santacana dirige la segunda entrega (que aparecerá en junio), con los delicados
años de 1934 a 1936 (Un país en
tensió). El tercero, Guerra i
revolució. 1936-1939, saldrá en septiembre tripulado por Joan Villarroya. Todos tienen una estructura común: un texto inicial que contextualiza el periodo en relación
con España y el mundo; una cronología que sigue las mismas coordenadas y una decena de capítulos en profundidad, acompañados
por la biografía de un personaje
crucial del momento (de Francesc
Cambó al líder anarcosindicalista
Joan Peiró, pasando por la pionera feminista Carme Karr).
Esa estructura se cierra con
otro reclamo con la actualidad. Bajo el epígrafe Cap a la III República?, una treintena de personalida-

des actuales explican “cómo la República se ha convertido en semilla del proceso de independencia
que vive la Cataluña de nuestro
tiempo”, según la publicidad de la
obra. Bajo esa óptica, en el primer
volumen escriben ya el líder de
ERC Oriol Junqueras, el diputado
de la CUP David Fernández, la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, el político Joaquim Nadal y los periodistas Francesc
Marc-Álvaro y Eduard Voltas, entre otros. Lo harán en los próximos volúmenes la ya expresidenta de la ANC Carme Forcadell, el
eurodiputado de CiU Ramon Tremosa o el juez Santi Vidal. En cambio, en la parte científica, uno de
los capítulos históricos del primer
volumen está firmado por Fernando Sánchez Costa, diputado al Parlament por el Partido Popular.
En la otra balanza de autores,
entre los firmantes de los 150 artículos de que constará la obra están algunos de los mejores historiadores catalanes, como Borja de
Riquer, José Luis Martín Ramos,
Pelai Pagés, Susanna Tavera, Andreu Mayayo, Anna Sallés, José
Luis Oyón, Pere Gabriel…. Y los
nombres que en breve les sustituirán, como se puede ver ya en la
primera entrega con los trabajos
del propio Cattini, Joan Esculies o
Josep Lluis Martín Berbois, muchos de ellos aportando investigación novedosa a partir de documentación poco sabida o inédita.

Fotos inéditas de Boix
La misma obra ofrecerá un notable pellizco de imágenes o documentos inéditos o aparecidos sólo
en medios de la época. La primera
entrega ya muestra 15, entre ellas
cinco fotos (una del palco presidencial durante el partido del Barça de homenaje al Orfeó Català y
que supuso su clausura en junio
de 1925, con Cambó, Lluis Millet y
Joan Gamper; o una de Manuel
Azaña en su visita a Montserrat
en 1932); la declaración de la Diputación provisional de la Generalitat firmada por Lluis Companys
en defensa del Estatut de enero de
aquel año) o la campaña contra el
Estatut publicada por el madrileño El Imparcial, en mayo de 1932.
Pero llegarán imágenes sin publicar de la ebullición republicana
de un entonces jovencísimo y debutante Francesc Boix, el después
fotógrafo catalán de Mauthausen.
La IIª República dio para mucho.
Y parece que hasta hoy.

BACAP, S. L.

OFTAL FUTURA, S. L.

(Sociedad Absorbente)

(sociedad absorbente)

RIGODE, S. L.

BOHAI STAR, S. L.; HAINAN PEAK, S. L.

(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(Sociedad Absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
Las Juntas Generales Extraordinarias y
Universales de Socios de las entidades
indicadas acordaron en fecha 30 de Abril
de 2015, la fusión de las mismas mediante la absorción de RIGODE, S.L. por
BACAP, S.L. con disolución sin liquidación
de la sociedad absorbida. Se hace constar el derecho que asiste a los socios,
acreedores y obligacionistas de dichas
sociedades, a obtener el texto íntegro de

(sociedades absorbidas)

ANUNCIO FUSIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace público que se aprobó en las Juntas Generales de Socios de “OFTAL FUTURA, S. L.” (sociedad absorbente), con el voto
favorable del 100% del Capital Social, de “BOHAI STAR, S. L.”, con el voto favorable del 100% del Capital Social, y de “HAINAN PEAK,
S. L.”, con el voto favorable del 100% del Capital Social, (sociedades absorbidas), todo en fecha 4 de mayo de 2015, la fusión mediante la
absorción de “BOHAI STAR, S. L.” y “HAINAN PEAK, S. L.”, por parte de “OFTAL FUTURA, S. L.”, con entera transmisión del patrimonio de las absorbidas, incorporando por tanto en bloque, todo el activo y pasivo de éstas últimas a la sociedad absorbente, “OFTAL FUTURA, S. L.”, con disolución sin liquidación de las absorbidas. La fusión se acordó en base al Proyecto de Fusión depositado en el Registro
Mercantil de Barcelona, el 26 de febrero de 2015, a los respectivos Informes de los administradores sobre el Proyecto de Fusión y a los
correspondientes Balances de Fusión de las sociedades intervinientes, cerrados a 31 de diciembre de 2014.
Se hace constar que las sociedades absorbidas “BOHAI STAR, S. L.” y “HAINAN PEAK, S. L.” se encontraban participadas por la sociedad
absorbente en un 92,2935% y en un 97,3540%, respectivamente, por lo que, en aplicación de los Arts. 24, 25 y 26 de la Ley 3/2009, de 3
de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se incrementó el capital de la sociedad absorbente, se fijó un tipo
de canje para cada una de las sociedades absorbidas ajustado al patrimonio que cada una de ellas aportaba a la sociedad absorbente, amortizando las participaciones que la sociedad absorbente tenía en las sociedades absorbidas. La única modificación sufrida por los estatutos
de la sociedad absorbente, recae sobre el artículo 7, que versa sobre el Capital social. La única modificación en los Órganos de
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‘Ghost in the shell’

‘Soul Kitchen’

Animació japonesa a
CaixaForum de
Barcelona, a les 19.00

El film de Fathi Akin a
l’Institut Goethe, a les
20.00

BADALONA

wish i del poeta palestí actual Basem Nabres, a càrrec de l’actriu Mònica Van
Campen, el poeta Basem
Nabres i el músic Aziz
Khodari. Alguns poemes
d’aquest recital es recitaran en àrab.

19.30 POESIA
Anna Aguilar-Amat i
Jordi Valls. Per vuitè any
consecutiu, l’Espai Betúlia (carrer d’Enric Borràs,
43-47) fa L’hora de la poesia, un seguit d’activitats
relacionades amb diverses propostes poètiques
que tindrà com a fil conductor un dels grans temes universals de la poesia, El pas del temps.
Avui, els poetes Anna
Aguilar-Amat i Jordi Valls
fan una lectura dels seus
poemes.

BARCELONA

19.45 CONCERT
‘Jam session de 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. Avui, jam session
de jazz a càrrec d’alumnes i mestres del grau superior.

BARCELONA

09.30 CONGRÉS
‘Poders, identitats i
desafiaments a les
Amèriques’. Avui se celebra la segona jornada del
congrés internacional Poders, identitats i desafiaments a les Amèriques,
que es va inaugurar ahir a
la Facultat de Geografia i
Història de la Universitat
de Barcelona i avui i demà
té lloc a Casa Amèrica Catalunya. Uns quaranta especialistes en Amèrica
Llatina aborden el passat
i el present dels principals
aspectes socials, polítics i
econòmics de la regió i el
seu impacte en la realitat
actual.

BARCELONA

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

BARCELONA

20.00 CONCERT
El músic Kevin Johansen actua avui amb el dibuixant Liniers a la sala Bikini ■ ARXIU

La música il·lustrada
BARCELONA

20.00 CONCERT

Dins la sèrie de concerts Budweiser Live Circuit, la sala Bikini ofereix aquesta nit una actuació pertanyent a una gira molt especial,
en la qual música i dibuix es troben damunt l’escenari: es tracta
d’un concert que suma els talents
de Kevin Johansen + The Nada i el
dibuixant Liniers.
Nascut a Alaska, de mare argentina i pare nord-americà, Kevin Johansen és un dels artistes més in-

quiets de l’escena llatinoamericana. Johansen va gravar el seu primer disc amb The Nada l’any
2000, i des d’aleshores la carrera
d’aquest músic polifacètic l’ha portat a actuar per Llatinoamèrica,
els Estats Units i Europa, a rebre
nombroses nominacions als
Grammy llatins i a col·laborar amb
artistes com ara Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler i Natalia Lafourcade.
També ha publicat dos llibres
en què les seves lletres prenen cos

de la mà del prestigiós il·lustrador
argentí Liniers, autor de la sèrie de
tires còmiques Macanudo i que fa
més de deu anys que publica al diari La Nación.
Johansen i Liniers ofereixen un
espectacle únic damunt l’escenari,
en el qual cançons com Anoche soñé contigo, Cumbiera intelectual i
Logo estimulen la inspiració del
llapis de Liniers per crear un xou
interactiu i irrepetible, sempre
canviant.
REDACCIÓ

BARCELONA
Aurora & The Betrayers ■ ARXIU

‘Playtime’ ■ ARXIU

BARCELONA

El ‘soul’ d’Aurora & The
Betrayers

Jacques Tati i l’arquitectura
a ‘Playtime’

‘Poemes i música des
de Palestina‘. Al Centre
Cívic La Sedeta es fa una
lectura dramatitzada de
poemes de l’escriptor arabopalestí Mahmud Dar-

BARCELONA

GIRONA

L’excantant del grup Freedonia porta a la sala Apolo el seu projecte més personal, Aurora & The Betrayers.

La mostra Arquitectures de cinema, al Museu del
Cinema, projecta avui la pel·lícula de Jacques Tati
Playtime.

19.30 LECTURA
DRAMATITZADA

‘El camí del vent’. Dins
el cicle Un viatge sonor
per la història de la música, el Centre Cívic Sagrada Família ofereix aquest
concert que descobreix la
confluència existent entre la música tradicional i
la música culta, i porta
des de cançons dels trouvères (els trobadors del
nord de França) fins a
composicions de la nostra
època, tot viatjant pel Renaixement anglès, pel
principi del barroc a Itàlia
i a Espanya, i també per la
tradició oral d’Irlanda,
França i el Quebec. Així
mateix, aprofundeix en
l’antiga tradició de cantar
acompanyant-se a si mateix amb un llaüt o un altre instrument de corda
polsada, donant força a la
paraula, al contingut expressiu i a la reflexió que
hi ha darrere la música i
la poesia. Els intèrprets
són Stanislas GermainThérien, veu, llaüt i guitarra de cinc cordes; Jacob Lenson, tiorba; Maria
Elena Medina, viola de
gamba, i Yehosuá Escobedo, percussió.

22.15 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.30 CINEMA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
‘Flamen-cura’. Són tres
sessions de música i ball
en directe, en un entarimat a la sala Tarantos de
la plaça Reial, que és, des
de fa anys, escenari de joves talents. La força del
flamenc s’experimenta
quan es viu en directe, en
el marc d’un petit tablao.
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BARCELONA

‘Contes empaperats i
personatges esbojarrats’. La companyia Alma
i la Mar de Contes interpreta l’espectacle infantil
Contes empaperats i personatges esbojarrats, al
Teatre del Patronat Parroquial.

왘 20:30h

10.30 INFANTIL

FIGUERES

20.30 CONCERT
Ana Puche i Pau Damià. La sala La Cate és
l’escenari d’aquest concert de la soprano Ana
Puche i el pianista Pau
Damià. Hi interpretaran
obres de Toldrà, Granados, De Falla, Mompou i
Lamote de Grignon.

SABADELL

21.00 CURTMETRATGES
‘Els curts del Mecal’.
L’Estruch projecta una
selecció dels millors treballs exhibits en el Mecal,
Festival Internacional de
Curtmetratges de Barcelona: Welcome and our
condolences, de Leon
Prudovsky; Tune for two,
de Gunnar A.K Järvstad;
Zombie Nation ‘Level’, de
Bradonio; Mecs Meufs, de
Liam Engle, i Pandy, de
Matus Vizar.

TARRAGONA

17.00
DOCUMENTALS
VIII Cicle de Documentals Arqueològics.
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica projecta fins divendres films
del Festival Internacional
de Cine Arqueològic del
Bidasoa en Itinerància, en
el marc del Festival Tàrraco Viva.

<<

<<

Murray Perahia

Opus 5

El pianista actua al
Palau de la Música
Catalana, a les 20.30

El grup novaiorquès
actua a Jamboree, a
les 20.00 i a les 22.00

Institut Francès, Moià
8. Representació de L’Estat de
setge (Acting Jack Flash, teatre).

Saphia Azzeddine, direcció Magda Puyo. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00; i diumenges, a
les 19.00. Infantil: La flauta màgica. Horaris: Diumenge, 17 de
maig, a les 12.00.

왘 22:00h

왘 Sala

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

왘 Sala

TEATRE

La Sonora de Gràcia,
Riera de Sant Miquel, 59. Representació d’Imprólogo (Jose Malaguilla).

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

왘 Apolo

왘 Biblioteca

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

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

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

Nancho Novo en un moment de l’obra ■ POLIORAMA

Nancho Novo és ‘El
Cavernícola’
BARCELONA TEATRE

Després d’un gran èxit a Madrid, Nancho Novo arriba al Teatre Poliorama amb el monòleg El Cavernícola, amb el qual tracta els temes més comuns de
les relacions entre els dos sexes. Es podrà veure fins
al 31 de maig.

왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00. Confessions de dones de
30. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30, dissabtes, 18.00
i 20.30, i diumenges, 18.00.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. A partir del 14 de maig, Concerto a
tempo d’umore, autor i director
Jordi Purtí, amb l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà. De dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
12.00 i 18.00. I en doble programació Las noches del club de la
Comedia, dissabtes, a les 23.30.
왘 Gran

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

왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: La flauta màgica 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. Programació infantil: del 9 al
31 de maig, la companyia
Dreams Teatre presenta La bella
dorment (musical). Horaris: dissabtes i diumenges, a les 18.00.
Programació adults: Dilluns 11
de maig, a les 21.00,Quiero jugar
a un juego, amb David Moreno.
왘 La

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

La barrila de l’Avi

L’AVI

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

Villarroel, Villarroel, 87. A
partir del 14 de maig Titzina presenta Distancia siete minutos,
de Pako Merino i Diego Lorca.
Horaris: de dimarts a dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00. L’Offlavillarroel: Ricard de
3r, dramatúrgia Gerard Guix, direcció Montse Rodríguez, amb
Quim Àvila. Horaris: dimarts 12 i
dimecres 13, a les 20.30; dies

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

왘 Teatre

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

왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Confidències a Al·là, de

왘 Teatre

왘 SAT!

왘 Porta

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
direcció de Paul Berrondo, amb
Borja Espinosa i Joel Minguet.
Horaris: divendres, 22.30; i dissabtes, 22.45. A partir del 20 de
maig, Entremeses, de Miguel de
Cervantes, dir. José Luis Gómez
amb Julio Cortázar, Miguel Cubero, Palmira Ferrer, Javier Lara,
Luis Moreno, Inma Nieto, José
Luis Torrijo, Elisabet Gelabert,
Eduardo Aquirre de Cárcer i Diana Bernedo. Horaris: de dimarts
a divendres, 20.30; dissabtes
18.00 i 21.00; i diumenges,
18.00.

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

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

왘 Teatre

왘 Romea,

왘 Teatre

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

20, 21, 26, 27 i 28 de maig, a les
22.15.I en doble programació:
els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios a 1.000
merdes de gags. I dissabte 16 de
maig, Raúl Pérez a Amor a primera risa, a les 23.00.
4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). Fugaç, de
Xavi Mañé, dissabtes de maig,
19.00. No és tan fàcil, per Truss
Espectacles, dissabtes de maig,
21.30. Raquel i Rachid, per Albur
Teatre, diumenge 17 de maig,
19.00. Criminal, per Sotacabina
Teatre, diumenge 17 de maig,
20.30. La paradoxa de Protàgones, per T-14/15, diumenges 24 i
31 de maig, 20.30. Cinc instants
preciosos, per Brot escènic
(Alea Teatre), dissabte 30, 21.30,
i diumenge 31, 18.00.

gramació, divendres 15 de maig,
Ultrashow, amb Miguel Noguera,
a les 23.30. El dissabte 16 de
maig, Miguel Lago a Soy un miserable, a les 23.30.

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.
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. A la burgesa musical.
Horaris: dijous i divendres,
20.30; dissabtes, 20.00; i diumenges, 19.00.50 sombras de
Andreu, divendres, 23.00; dissabtes, 00.00, i diumenges,
20.30. Detectives Martínez, dissabtes, 22.00. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30, i diumenges, 17.00.

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

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

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

Victòria, Paral·lel, 6769. Últimes setmanes! 31 de
maig, última funció de Mar i Cel.
Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Agencia matrimonial, 20.30: Mag Pota ¿I per
què no?, 22.00. Sala Xavier Fàbregas: The Big Van Theory,
21.00.
왘 Versus

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

왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Mares i
filles amb la Nina, la Mariona
Castillo i la Clara Peya. 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. Guapos&Pobres, de Xavier
Torras i Toni Martín amb Ivan Lavanda, Elena Gadel, Mariona
Castillo, Muntsa Rius, Frank
Capdet, Xavi Duch, Jorge, Velasco i Gracia Fernández. Horaris:
de dimarts a divendres, 20.30;
dissabtes 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.30. En doble pro-

116737-1110667A
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Flamenco
en primera persona

Belén Maya presenta «Los invitados» con la
participación de Patricia Guerrero o José Valencia

Las nuevas vías
creativas del flamenco
se dan cita en el Mercat
de les Flors con
nombres de la talla de
Belén Maya o Dorantes
Carlos Sala

ás allá de los cánones, de las
ortodoxias, de los esquemas
fijos, de las sinapsis cerebrales, del confort y lo bueno conocido,
existe un mundo inexplorado donde
los hombres se convierten en aspiración pura y se vislumbra la luz, y la
belleza y el poder. Es el terreno de
ARTE en mayúsculas y quien se acerca
allí, ya nunca quiere volver. En ese terreno de la experimentación, de la inventiva y el descubrimiento se mueve
el Festival Ciutat Flamenco, que vuelve
a acoger lo bueno y mejor de lo que es
el flamenco más contemporáneo y
excitante. «Nos gusta apostar por el
riesgo, por estrenos que están fuera del
circuito. Queremos ofrecer cosas nuevas a la ciudad», asegura Lluís Cabrera,

M

responsable del Taller de Músics, que universal del flamenco. El 19 de mayo
presenta el festival junto al Mercat de actuará en El Dorado, sociedad flamenca barcelonesa, entidad que ha
les Flors.
Que nadie piense que el gusto por el normalizado una programación estariesgo va reñido con los grandes nom- ble de flamenco en la ciudad, presenbres, porque el certamen acoge, entre tando a los nombres más relevantes
otros, a genios de la guitarra como de la escena. Además, al día siguiente
Rafael Riqueni, el arte de la bailaora Riqueni ofrecerá una masterclass para
Belén Maya, el virtuosismo al piano de los alumnos del Taller de Músics.
El grueso de la programación se
Dorantes o el cante emocional del jerezano David Lagos, que vendrá acom- realizará en el Mercat del 21 al 24 de
pañada porla bailaora Mercedes Ruiz. mayo, aunque también habrá especA partir de aquí nombres de jóvenes táculos en el metro, con la cantaora
Carmen Doo y en el
estrellas del flamenco,
Palau de la Música,
de la danza española
El
Festival
Ciutat
que acogerá el Flay de la contemporánea comoPol Jimé- Flamenco completa su mencoKids, espectánez, Daniel Doña ,
cartel con «Bodas de culo dirigido a los
más pequeños. La
Spin Off Danza, Urusangre»
gran traca final del
lario y Gabaldón o
festival será una nueJuan Carlos Lérida
con Niño de Elche. «Hemos buscado va adaptación de «Bodas de Sangre»,
espectáculos que rompan esquemas, de Federico García Lorca, con la múque vayan más allá del canon, algunos sica de Enric Palomar, las voces de
de ellos de carácter íntimo y directo», Pere Martínez y Eva Fernández, un
comenta Francesc Casadesús, director cuerpo de baile y la Original Jazz Orquestra Taller de Músics.
del Mercat de les Flors.
El certamen tendrá un espectáculo en avanzadilla, el regreso a los es- PARA NO PERDERSE
cenarios de Rafael Riqueni, niño Dónde: Mercat de les Flors, Calle
prodigio de la guitarra a principio de Lleida, 59
los 80 y que entre el 86 al 95 firmó seis Cuánto: De 0 a 25 euros.
Cuándo: 21-24 de mayo.
discos que ahora son parte del canon

Arriba, el espectáculo
de Juan Carlos Lérida
con Niño de Elche.
Abajo, Daniel Doña
y a su lado, Spin Off
Danza

Beca Fero

INVESTIGACIÓN
Conceden la VIII Beca Fero a un proyecto sobre oncología gastrointestinal
El jurado de la VIII edición de la Beca Fero, dotada
con 70.000 euros, otorgó el lunes la ayuda al
doctor César Serrano, responsable del Área
de Investigación Traslacional en Sarcomas del
VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia) para
impulsar su proyecto de investigación sobre
tumores gastrointestinales. El presidente de la
Fundación Fero, el doctor Josep Baselga, destacó
la importancia de la investigación oncológica en
España y expresó su satisfacción por el alto nivel
de los proyectos presentados y de los candidatos
a la beca. El premio recayó en el proyecto titulado
«Nuevas estrategias frente a la heterogeneidad

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

tumoral en tumores del estroma gastrointestinal:
detección precoz de subpoblaciones resistentes
para rotación de terapias dirigidas», que dirige
Serrano. El tumor estroma gastrointestinal (GIST,
en sus siglas en inglés) es el tipo más frecuente
de sarcoma y se caracteriza por depender para su
crecimiento y progresión de la activación maligna
del gen KIT. Esto hace que el GIST constituya un
modelo paradigmático para el estudio de terapias
dirigidas en cáncer. El proyecto premiado en esta
edición tiene como objetivo identificar alteraciones
moleculares críticas presentes en la diversidad de
las metástasis de pacientes con GIST.
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Barcelona ciutat
Yo cocino, tu pintas. Exposició dels dibuixos originals del segon llibre solidari de cuina d’AIS fet per persones
amb diferents capacitats.
Casa Orlandai. Jaume Piquet, 23. Fins al
5 de juny.
Superlibris. Segona sessió d’aquest

cicle, en què es combina una visita a
la biblioteca de la Fundació, a càrrec
de Glòria Domènech, directora de la
biblioteca, i una presentació de sis llibres de bibliòfil del fons de la col·lecció, a càrrec de Núria Homs, conservadora de la Fundació.
Fundació Antoni Tàpies. Aragó, 255
(18 hores). 7 euros.
Utilització de les noves taules de raci
ons. Conferència a càrrec de Marta

MURRAY PERAHIA
Palau de la Música
Cicle Palau 100
20.30 hores
De 12 a 80 euros

]El pianista nordamericà torna al Palau de la Música després

d’una dotzena d’anys d’absència. Posseïdor d’un vistós currículum
farcit de noms històrics, Murray Perahia té previst oferir aquesta nit
un programa en què apareixen peces de Haydn i Bach,
així com el celebèrrim ‘Clar de lluna’ de Beethoven

Perahia dotze anys després
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

D

otze anys després
de la seva última
actuació al seu es
cenari, el pianista
Murray Perahia torna avui al
Palau de la Música en el cicle

col∙laborador habitual d’Ab
bado, Haitink, Solti o Fis
cherDieskau, continua en
plena forma. Així ho demos
tren els seus notoris premis,
com aquest Gramophone del
2011 pel disc de les Variacions
sobre un tema de Händel. La
seva musicalitat apassionada

El pianista (Nova York,
1947), explica, en conversa
amb La Vanguardia, que “la
música és un mitjà molt difí
cil, cal arribar a les emocions,
i és important arribarhi. Solc
trobar una història per expli
car, però no sempre és literal,
pot ser metafòrica. La música

Ros, nutricionista.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entr. 2a (18 hores).

d’Antoni Muñoz i Josep Catà.
El Born Centre Cultural. Plaça Comercial,
12 (19 hores).

pectacle de dansa dintre del cicle Miratges, per la Cia. La imperfekta.
Centre cívic Vil∙la Florida. Muntaner, 544
(19 hores). Gratuït.

Elravalésteatre 2015. La Cia. Joves de

Pa´tothom representa Per què a mi?

Centre cívic Drassanes. Nou de la Ram
bla, 43 (21 hores). Gratuït.
La vida, anar tirant. Recital d’Ester
Formosa i l’Adolfo Osta, amb cançons de cantautors, els trobadors i jo-

TELÈFONS
ÚTILS

Fràgils Naufragis. Lectura de poemes
de Nora Albert amb l’autora i el poeta Carles Duarte.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).
Setmana de la poesia de Barcelona:
Poemes i música des de Palestina. Lec-

Athens guitar duo. Concert del duo
format per Dusty Woodruff i Matthew Anderson.
Institut d’Estudis Nordamericans. Via
Augusta, 123 (19.30 hores).

La sort dels principiants. Actuació en
directe del grup Minova.
Fnac Triangle. Plaça Catalunya (19 h).

Huellas: El mapa de la memoria. Es-

La España que sí puede ser. Presentació d’aquest llibre del periodista Xavier Cassanyes.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

tura dramatitzada de poemes del
gran escriptor àrab palestí Mahmud
Darwish i del poeta palestí actual Basem Nabres a càrrec de l’actriu Mònica van Campen, Basem Nabres i el
músic Aziz Khodari, veu i percussió.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321
(19.30 hores).

Ambaixadors catalans a Madrid. Els
inicis de la Guerra de Separació (1640
1641). Presentació d’aquest llibre

Carole Roussopoulos. Projecció de diversos documentals d’aquesta realitzadora, Le F.H.A.R (Front homosexuel
d’action révolutionnaire). Il faut parler: portrait de Ruth Fayon, i Profesión: mariscadora.
Sala La Cuina La Bonnemaison. Sant Pe
re més Baix, 7 (19 hores).

glars d’avui en dia, que conserven i
reinventen l’antic ofici de cantar poèticament l’amor, la ideologia, la quotidianitat.
Teatre La Seca Espai Brossa. Flassaders,
40 (de dimecres a dissabte, 21.30 h,
diumenge, 22 h). 12 euros.

El Camí del vent, L’art de cantar acom
panyantse a si mateix. El cicle Músi-

SONY

Una imatge
promocional
recent del
pianista nord
americà d’ori
gen sefardita

Palau 100. Credi
tor d’una de les
trajectòries més
sòlides de la pia
nística internaci
onal, encara que
poc donada al màrqueting,
l’intèrpret nordamericà és el
primer en reconèixer que “no
comprenc quina ha estat la
causa” d’aquesta prolongada
absència.
Qui al seu dia va ser alumne
de Pau Casals, amic personal
de Vladímir Horowitz i

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

i
extravertida
–és, a més, el
principal direc
tor convidat de
l’Academy of Sa
int Martin in the
Fields– desbordarà avui el
Palau amb un recital que ar
rencarà amb la Suite francesa
núm. 6 a mi major de Bach, se
guida de la Sonata en la be
moll major i les Variacions en
fa menor de Haydn, i... la so
nata Clar de lluna de Beetho
ven.

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

sempre és narrativa, de vega
des està associada a les parau
les i d’altres no”.
Sobre la seva relació amb
l’esmentada Academy of Sa
int Martin in the Fields, el
músic reconeix que “tot just
hi dedico 4 o 6 setmanes a
l’any, però m’agrada mante
nir aquest contacte encara
que la meva agenda de solista
no m’ho posa fàcil”.c

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

LLEGIU L’ENTREVISTA
AL PIANISTA A
www.lavanguardia.com

ca>BCN presenta aquest concert
amb Stanislas Germain-Thérien, veu,
llaüt i guitarra de cinc cordes; Jacob
Lenson, tiorba; Maria Elena Medina,
viola de gamba; Yehosuá Escobedo,
percussió. Gratuït.
Centre cívic Sagrada Família. Provença,
480 (20 hores).
Mittwochskino. Cine Club Goethe. Projecció de la pel·lícula Soul Kitchen, de
Fatih Akin, Alemanya, 2008/9, VOSE.
Gratuïta.
Goethe Institut. Roger de Flor, 224
(20 hores).

de sitio. Representació
d’aquesta obra a càrrec d’Acting Jack
Flash. En castellà. 8 euros.
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8
(20.30 hores).
Estado

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

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

e, a primera visontestable. Y es
del serial de épocon el que La 1
uperar el esplensus sobremesas,

También Javier López Gó-
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SortirAVUI KEVIN JOHANSEN I LINIERS, NOTES PINTADES
MÚSICA Aliança argentina entre música i il·lustracions. L’artista Kevin Johansen (foto, a la dreta) ha edi-

tat dos llibres on les seves cançons prenen forma amb els traços de Liniers (foto). Plegats, ofereixen
un espectacle únic dins del Budweiser Live Circuit. Sala Bikini. Diagonal, 547. Avui (20 h). Preu: 25 i 30 euros.




Piano sefardita

Aurora &
The Betrayers

El pianista nord-americà
d’origen sefardita Murray
Perahia (Nova York, 1947)
actua al Palau de la Música
al seu retorn al cicle Palau
100 després de 12 anys.

Aurora, ex solista del grup
Freedonia, presenta a la sala
Apolo el seu projecte més
personal, Aurora & The
Betrayers i el disc Shadows
go Away. Sala Apolo. Nou de la

Palau de la Música, 4.Avui a les

Rambla, 113. A les 21.30 hores.

En Ricard, un adolescent
tímid, descobreix l’obra El
Rei Ricard III de William
Shakespeare. Els paral·lelismes amb la seva vida el fan
obsessionar amb el
personatge. Villarroel, 87. Avui

20.30 hores. Preu: 12 a 80 euros.

Preu: de 8 a 12 euros. www.sala-

www.palaumusica.cat.

apolo.com.

CONCERTS
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ESCENA

‘Ricard de 3er’

(20.30 h). Preu: 16 euros.
www.lavillarroel.cat.
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Propostes per a la setmana

13 DE MAIG/ 20 DE MAIG: ACTIVITATS
DIMECRES 13
ESCENA

Josep Pla, s/n. Dissabte 16 de maig a partir
de les 17.30 hores. www.conf.sardanista.cat.

DIUMENGE 17
TRADICIÓ

MOSTRA DE TEATRE JOVE
DE TARRAGONA

FESTA DEL MERCAT
DE LA PLAÇA D’AMPOSTA

Dins la temporada de primavera
del Teatre Metropol de Tarragona,
té lloc entre l’11 de maig i el 22 de
juny la 22a Mostra de Teatre Jove
de Tarragona. En l’edició d’enguany hi prenen part 13 grups de
teatre adreçat a col·lectius joves.
Quatre d’ells provenen de centres
educatius i 9 del teatre amateur.
Es representaran 7 obres de
creació pròpia i 6 obres d’autors
teatrals de renom, com Anna
Maria Millàs, Carlo Goldoni, Lluïsa
Cunillé o Jose R. Puiggrós.

Diferents districtes. www.bcn.cat.

Entre els dies 15 i 17 de maig se
celebra la setena edició de la
Festa del Mercat a la plaça
d’Amposta. La cita d’enguany
recorda el centenari de la posada
de la primera pedra del pont
penjant. Es farà un homenatge al
seu precursor, l’alcalde Joan
Palau. Entre els espectacles
destacats s’hi troben el cabaret
Ampolino, que compleix cinc anys
en escena, i l’espectacle de llum,
música i circ de la cloenda de
diumenge a la nit. També es
representarà el musical Fum de
Caliquenyo. AMPOSTA. Del 15 al 17 de

TARRAGONA. Teatre Metropol. Rambla
Nova, 46. Fins al 22 de juny. www.tarrago-

na.cat i www.tarragonajove.org.

DIJOUS 14
CONCERT

maig. www.amposta.cat.

FESTIVAL DE JAZZ DE VIC

FESTIVAL ROMÀ

El 17è Voll-Damm Festival Jazz
Vic 2015 ofereix una selecció de
propostes jazzístiques de risc que
juguen amb la improvisació i la
música contemporània. Dijous 14
de maig actua Marcel·lí Bayer a la
Jazz Cava. VIC. La Jazz Cava. Rambla

TARRACO VIVA

Montcada, 5. Dia 14 de maig. A partir de les
21.00 hores. Gratis (jornada de portes
obertes). www.jazzcava.com, www.festival-

jazzvic.cat i www.marcellibayer.com.

DIVENDRES 15
ÒPERA

‘TURANDOT’
La temporada 2014-2015 de
l’Associació d’Amics de l’Òpera de
Sabadell porta per diferents
localitats catalanes la producció
lírica Turandot de Giacomo
Puccini, dins del projecte Òpera a
Catalunya. El pròxim 15 de maig,
la peça en tres actes amb llibret
de Giuseppe Adami i Renato

RECOMANAT
A LES XARXES

T&T
BCN

ciutadania. Aquests espais
creatius no acostumen a estar
oberts al públic. Del 15 al 17 de
maig, obren portes els artistes
del districte de Gràcia i SarriàSant Gervasi. Del 22 al 24 de maig
ho faran els del Poble Sec i Ciutat
Vella. BARCELONA. Del 15 al 22 de maig.

Tarragona celebra la dissetena
edició del seu festival romà
Tarraco Viva, fins al 17 de maig.
Té com a objectiu la divulgació
històrica de l’època romana. La
ciutat es vesteix de gala i fa un
viatge al passat, concretament,
2.000 anys enrere, amb 150
activitats i 400 actes en els quals
participen més de 100.000
persones cada any. L’antiga
Tarraco es recrea en una trentena
d’espais de la ciutat. L’edició de
l’any passat va ser extraordinària
i va estar dedicada als 2.000 anys
de la mort de l’emperador
August. Enguany, com a novetat,
s’escenifiquen diàlegs entre
personatges històrics, tallers de
cuina i un debat sobre el llegat
d’August amb diversos especialistes. TARRAGONA. Fins al 17 de maig.
www.tarracoviva.com.

 EMPRENEDORS
@barcelonactiva: III
Campus per a Emprenedors
@seedrocket Barcelona del
18 al 22 de maig. Últims dies
per inscriure’s!?BARCELONA.

CUGAT DEL VALLÈS. Teatre-Auditori de Sant
Cugat. Plaça de Victòria dels Àngels, 1. Dia 15
de maig. A partir de les 21.00 hores. Preu de
les entrades: 50 euros. www.tasantcugat.cat.

DISSABTE 16
TRADICIÓ

FINAL DEL CONCURS
‘LA SARDANA DE L’ANY

Barcelona Activa. Llacuna, 162.

#salutdigital. BARCELONA.
Aribau, 229. www.bcnhealth.com.

 SALUT DIGITAL
@ticsalut: del 18 al 20 de
maig se celebra a Barcelona
l’@health2bcn en

 ‘MUNTEM UNA
EXPOSICIÓ’
@museudeldisseny:
El 12 de maig a les 18 h,

 METRO. Línia 1 (Hospital de Bellvitge-Fondo).Des
del dia 16 de desembre del 2014 es troba tancat per
obres l’accés a l’ Avinguda Can Serra de l’estació Rambla Just
Oliveras. Continuen oberts, amb els seus horaris habituals, la
resta d’accessos de l’estació (Renfe i Rambla Just Oliveras).
 AUTOBUSOS: Cursa Popular de Nou Barris (diumenge 17 de
maig). De les 08.30 a les 12.00 hores, línies afectades: H6, 11,
26, 32, 34, 36, 47, 50, 51, 73, 76, 81 (Sagalés) i 82 (Sagalés).

DILLUNS 18
LITERATURA

‘LLEGIM AL JARDÍ’.
La Biblioteca de Catalunya (BC)
inicia el 20 de maig la sisena
edició del cicle Llegim al Jardí,
una activitat que dóna un ús
cultural als jardins fent-los servir
com a espai de lectura a l’exterior. En aquest indret s’hi ubiquen
taules i cadires per tal que els
usuaris de la BC puguin llegir o
connectar-se amb l’ordinador.
S’ofereix un servei de préstec de
llibres i revistes, accés gratuït a
una selecció de premsa diària i a
Internet amb wifi. BARCELONA.
Bibliioteca de Catalunya (BC). Hospital, 56.

SETMANA DE LA POESIA

Fins al 30 de novembre. De dilluns a
divendres de les 10.00 a les 19.30 hores.

La 31a edició del Festival
Internacional de Poesia de
Barcelona es clou amb una gala al
Palau de la Música en la qual
prendran part els poetes i
escriptors Carles Camps Mundó,
Ewa Lipska, Elena Medel, Sharon
Olds, Montserrat Rodés i Charles
Simic. BARCELONA. Palau de la Música,
4. Dia 18 de maig (21.00 h). Preu: 6 euros.

www.lameva.barcelona.cat/setmanapoesia.

Dissabte dia 16 de maig, el Teatre
Jardí de Figueres acull a partir de
les 17.30 hores la Final del
Concurs La Sardana de l’Any 2014.
Hi participen les 10 sardanes
finalistes del Premi Popular. A
més, s’estrena una cantata per a
cobla del tenor Jordi Molina amb
textos de l’escriptor Vicenç Pagès
Jordà. Les cobles de la final seran
La Flama de Farners i la Ciutat de
Girona. FIGUERES. Teatre Jardí. Plaça

www.barcelonactiva.cat .

TRANSPORT PÚBLIC

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Simoni, inspirat en l’obra de
teatre Turandotte de Carlo Gozzi,
es representa al Teatre-Auditori
de Sant Cugat. El 17 de maig ho
farà a L’ Atlàntida de Vic. SANT

DIMECRES 20
CULTURA

DIMARTS 19
ART

TALLERS D’ARTISTES
OBERTS AL PÚBLIC
Els artistes que participen fins al
24 de maig a la proposta de
Tallers Oberts obren de bat a bat
les entrades dels seus estudis per
mostrar la seva professió a la

www.bnc.cat.

CERTAMEN

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA D’ANIMACIÓ
Barcelona estrena el dia 20 de
maig el NonStop Barcelona
Animació, la segona edició del
festival internacional de cinema
d’animació de la ciutat. És el
primer i únic certamen d’aquestes característiques que es fa a la
ciutat. Fins al pròxim 24 de maig
ofereix projeccions i activitats
paral·leles (workshops, exposicions, masterclass, conferències i
taules rodones). L’edició d’enguany compta amb un total de 8
espais de celebració. BARCELONA.
Diferents espais. Del 20 al 24 de maig.

www.nonstopbarcelona.com.

presentació de la mostra
«Muntem una exposició».

de les 10.00 a les 20.00 hores.

BARCELONA. Museu del Disseny.

 CIÈNCIA A DEBAT
@Revista_Metode:
Dimecres 20 de maig,
presentació de la revista

Plaça de les Glòries, 37. Del 13 al 24 de
maig. Horari: dilluns de 16
a 20.30 h; de dimarts a diumenge

OBRES A L’ESPAI PÚBLIC
 BARCELONA (LES CORTS). Carretera B-23.
Calçada restringida des del quilòmetre 11 al 0 en
ambdó sentits de la marxa per obres (de 22.00 a 06.00
hores).  SANT BOI DE LLOBREGAT. Carretera C-31C.
Calçada restringida des del quilòmetre 1,5 al 0,8 en direcció
a Castelldefels. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT. Carretera
BV-2003. Calçada restringida des del quilòmetre 6,4 al 6,93
en ambdós sentits.

www.museudeldisseny.cat.

oci Cat

Mètode a #Barcelona i
debat sobre
#QuèÉsLaCiència. Vols
saber-ne més? BARCELONA.
Institut d’Estudis Catalans. Carme, 47.
Dia 20 a les 18.30 hores.

SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS
Han col·laborat. Xavi Casinos
(redactor en cap), David Velasco
(redactor en cap de disseny), Marta
de los Dolores i Laura Rodríguez
(disseny), Eduard Pericàs i Puri Caro
(redacció), Menta Ventura (Fet a Mà)
i Xavier Pons (distribució).
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EXPOSICIONS BARCELONA

EL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA ACULL L’EXPOSICIÓ “JOAN
MIRÓ: ARRELS”
bonart
S’ha presentat al Palau de la Música Catalana l’exposició “Joan Miró: arrels” que el Palau de la Música Catalana acollirà fins
al 31 de maig. Una mostra de sis escultures d’aquest artista fonamental del segle XX, arrelat a la seva terra però de gran
projecció internacional, que han estat cedides per la Fundació Joan Miró i que van ser creades entre el 1969 i el 1981.
L’exposició, situada al Foyer i a la Sala Lluís Millet, també inclou un sèrie de fotografies de Joaquim Gomis fetes al taller de
Miró al passatge del Crèdit de Barcelona i al Mas Miró de Mont-roig.
Les obres que es mostren són una traducció plàstica de la inspiració de Joan Miró (Barcelona, 1893-Palma, 1983) en la
natura i les arrels, en les tradicions i l’art popular. Una inspiració que Lluís Domènech i Montaner també va representar a
l’edifici del Palau de la Música Catalana. Els sis bronzes que aplega la mostra va ser realitzats entre els anys 1969 i 1981, i
permeten apreciar el personal univers iconogràfic de l’artista.
Les fotografies de l’exposició són el testimoni visual de les primeres ceràmiques i escultures, realitzades els anys quaranta,
on es pot copsar la importància que donava Joan Miró als elements de la natura i als objectes de la vida quotidiana. Les
imatges de Joaquim Gomis mostren també escultures creades per Miró una dècada més tard, partint novament d’elements
trobats per construir, seguint la tècnica del buidatge en bronze, assemblages dels objectes que recollia i col·leccionava. Miró
esculpia “pel contacte ben directe amb la terra, amb les pedres, amb un arbre. Quan visc al camp, no penso mai en la

pintura. Al contrari, és l’escultura el que m’interessa”, explicava en una entrevista que va concedir a Georges Charbonnier
l’any 1951.
La mostra és una de les iniciatives que s’emmarquen en el diàleg del Palau de la Música Catalana amb les arts plàstiques,
impulsat des de fa tres anys per la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i que enguany proposa una reflexió
sobre la creació i el somni. Així, després de les creacions de Perejaume i Eugenio Ampudia presentades aquesta temporada,
el Palau proposa ara un diàleg de l’arquitectura modernista de l’edifici amb l’obra de Joan Miró, un dels artistes catalans
universals.
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