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David Carabén

Vicent Partal

Presenta ‘La forma
d’un sentit’ a la
Fnac L’Illa, a
les 20.30 h

Presenta
‘Desclassificat: 9-N’
a l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (19.30 h)

BARCELONA

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.

19.00 CONFERÈNCIA
‘Estètica per a un canvi
de segle’. El Palau Güell
organitza el III Cicle de
Conferències Estètica
per a un canvi de segle,
en què es farà un recorregut pels principals ebenistes i decoradors catalans del darrer terç del
segle XIX fins a la primera dècada del XX, i es
parlarà del mobiliari conservat al Palau Güell al
llarg dels anys i dels seus
diferents autors. Avui, la
doctora en història de
l’art Mariàngels Fondevila se centrarà en la figura
de Gaspar Homar a Gaspar Homar, a la recerca
d’un estil propi.

BARCELONA

20.00 CONCERT
Voro García & Dan Pugach Quintet. El poder
dels vents de llevant s’instal·la a Jamboree a través
d’un jove exponent com
és el cas del trompetista
Voro García i d’un bufador experimentat com el
saxofonista Perico Sambeat. García es fa acompanyar per dos vells amics
com són el pianista Albert
Palau i el contrabaixista
Dee Jay Foster.

BARCELONA

19.00 CONVERSA
Ada Colau. Amb la voluntat de significar-se
com a pont i punt de trobada de la reflexió política
i social sobre la Barcelona
del futur, la Fundació Ernest Lluch i la Fundació
RBA promouen els Diàlegs per Barcelona entre
alcaldables de diferents
sensibilitats i expressions
polítiques i personalitats
rellevants del món de la
comunicació i la cultura.
Avui, Ada Colau, candidata de Barcelona en Comú,
conversa amb la periodista Gemma Nierga.

BARCELONA

19.00 PRESENTACIÓ

El grup Kraftwerk en un dels seus espectaculars concerts ■ AFP

BARCELONA

20.00 CONCERT

Kraftwerk, uns pioners al Liceu
BARCELONA

22.00 CONCERT

Un escenari tan històric com el del
Gran Teatre del Liceu es tenyeix
avui de música electrònica: el veterà grup Kraftwerk hi ofereix un
concert dins el Suite Festival.
Aquest festival va arrencar uns
mesos enrere precisament per diversificar l’oferta cultural del Liceu i atreure-hi d’altres tipus de
públic. El projecte multimedia
Kraftwerk va ser fundat el 1970
per Ralf Hütter i Florian Schnei-

der dins l’escena experimental de
finals dels anys seixanta a Düsseldorf. Kraftwerk són considerats
els pioners de la música electrònica i una font d’inspiració per a una
àmplia gamma de gèneres musicals: de l’electro al hip-hop, del
techno al synth pop. Ells han fet
història i han aconseguit el reconeixement en tot el món durant
més de quaranta anys.
Des dels seus orígens en els primers setanta, van treballar amb
l’última tecnologia moderna, ex-

perimentant amb sons sintètics,
veus i ritmes mecànics automàtics
Des del principi, Kraftwerk
considera els seus concerts esdeveniments audiovisuals. Tant el
so com la imatge de Kraftwerk
han constituït una gran influència, no només en la música, sinó
també en el món de l’art visual
contemporani, i tots aquests aspectes seran també presents en
l’espectacle d’aquesta nit.
REDACCIÓ

‘Sóc de l’Oest. Lo
#Postullibre del Sr.
Postu’. A la Fnac L’Illa
té lloc la presentació
d’aquest llibre amb l’autor
i Jaume Graus, editor.

BARCELONA

19.30 PRESENTACIÓ
David Monteagudo. A la
llibreria Documenta (Pau
Claris, 144) es presenta
Invasión, la nova novel·la
de l’escriptor David Monteagudo, que l’editorial
Candaya acaba de publicar. Invasión és la primera novel·la que ha escrit
Monteagudo després de
l’espectacular èxit de
Fin. La presentació és
a càrrec de l’escriptor
Matías Candeira.

BARCELONA

19.45 CONCERT
‘Jam session de jazz’.
L’any 2012 el Jazz Sí
Club Taller de Músics del

‘El camí del vent’.
Aquest concert 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, s’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.
Amb Stanislas GermainThérien, veu, llaüt i guitarra de cinc cordes; Jacob Lenson, tiorba; Maria
Elena Medina, viola de
gamba, i Yehosuá Escobedo, percussió. Al centre cívic Albareda.

BARCELONA
Joaquín Sabina, en plena actuació ■ DAVID BORRAT

El músic Daniel Lanois ■ ARXIU

Joaquín Sabina tanca gira
al Palau Sant Jordi

Daniel Lanois, músic,
cantant i productor

BARCELONA

BADALONA

El cantautor Joaquín Sabina actua avui al
Palau Sant Jordi com a clausura de la seva gala
500 días para una crisis.

El quebequès Daniel Lanois presenta el seu nou
disc ‘Flesh and machine’ al Teatre Principal,
dins el festival Blues & Ritmes.

21.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

21.00 CONCERT

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
‘Con Ramírez’. Són tres
sessions de música i
ball en directe, en un
tablao 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.
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L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
EXPOSICIÓ

Eduard Arranz-Bravo.
Fins al 31 de maig l’artista Eduard Arranz-Bravo
exposa a la seu de la Fundació Arranz-Bravo una
selecció de les 60 obres de
gran format que l’artista
ha fet en els darrers deu
anys. Magnus mostra un
seguit d’obres que posen
de manifest l’estil de treball que Arranz-Bravo ha
desenvolupat en l’última
dècada, en la qual ha assumit nous reptes artístics. En els darrers deu
anys, el treball d’Eduard
Arranz-Bravo ha assumit
desafiaments nous, entre
els quals hi ha la pintura
sobre tela en gran format.

SABADELL

21.00 ÒPERA
‘Turandot’. Dins del projecte Òpera Catalunya,
en el marc de la temporada 2014/2015 de l’Associació d’Amics de
l’Òpera de Sabadell, al
Teatre La Faràndula es
representa aquesta òpera en tres actes de Giacomo Puccini, amb llibret de Giuseppe Adami
i Renato Simoni, inspirat en l’obra teatral Turandot, de Carlo Gozzi.

EL VENDRELL

18.00 CONFERÈNCIA
‘Mobles antics: com
hem de valorar els mobles que tenim a casa?’
Dins del cicle Parlem
d’art, a la Fundació
Apel·les Fenosa es fa
aquesta xerrada, a càrrec
de Mònica Piera, historiadora de l’art i presidenta de l’Associació per
a l’Estudi del Moble.

L’acudit

<<

<<

Benjamin Alard

Lo Gitano Blanc

El clavecí interpreta
Bach al Palau
de la Música,
a les 20.30 h

Rumba a la sala
Heliogàbal de
Barcelona, a
les 21.30 h

BARCELONA

왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Mares i
filles, amb Nina i Mariona Castillo. De dijous a dissabtes, 22.00,
i diumenges, 20.00. Fins al 26
d’abril La rateta, diumenge, a les
12.00. Estrena el 28 d’abril Happy love o love story!.

TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Invasió subtil i altres contes. Tres
úniques funcions! 24, 25 i 26
d’abril, a les 20.00.
왘 Apolo

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

왘 Teatre

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

왘 Aquitània

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Horaris: divendres i dissabtes, 20.15, i diumenges, 17.45.
Orgasmos, la comedia. Horaris:
dijous, 20.30; divendres, 22.00;
dissabtes, 18.00 i 22.00, i diumenges, 19.30.

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Tot pels
diners 1. Mammón, de Nao Albet
i Marcel Borràs. Fins al 26
d’abril. Última setmana! Frank V
(opereta d’una banca privada),
de Friedrich Dürrenmatt & Paul
Burkhard, direcció Josep Maria
Mestres. Fins al 17 de maig. Divendres 24 d’abril, col·loqui després de la funció. Sobretítols en
castellà i anglès cada dissabte.

왘 Biblioteca

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

Els tres actors protagonistes ■ CÍRCOL MALDÀ

왘 Teatre

왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Aquellos días azules, de Marc Artigau.
왘 Club

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

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00. Confessions de dones de
30. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30, dissabte, 18.00 i
20.30, i diumenge, 18.00.
왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Fins

al
26 d’abril, El Brujo a El Lazarillo
de Tormes. i del 29 d’abril al 10
de maig a Mujeres de Shakespeare. Horaris: de dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00
i 21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació Las noches
del club de la Comedia. Dissabtes, a les 23.30.
왘 Goya,

Joaquim Costa, 68. Fins
al 3 de maig, Lolita Flores és "la
Colometa" a La plaza del diamante, de Mercè Rodoreda, dir.
Joan Ollé. Horaris: de dimecres
a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. En doble programació, el
divendres 25 d’abril Oswaldo Di-

XAVI TORRENT

Proposta sobre la infantesa al Círcol Maldà
Aquellos días azules, dirigit per Marc Artigau, és un espectacle poètico-musical al
voltant de la infantesa que els actors Joan Solé, Jordi Llovet i Robert González estan representant al Círcol Maldà.

왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Carmen,
de Richard Wagner. Dies 17, 20,
23, 26 i 29 d’abril. Òpera: I due
Foscari (versió concert). Dies 30
d’abril i 3 de maig.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Sant Jordi i el drac. Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i
19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00.
Adults: Amantes descontrolados. Dissabtes, 25 d’abril, 2, 9,
16, 23, 30 de maig i 6, 13 de juny.
Diumenges, 26 d’abril, 3, 10, 17,
24, 31 de maig i 14 de juny. Horaris. Dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.

왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
L’última trobada, de Christopher
Hampton, basada en la novel·la
de Sándor Márai, versió i direcció d’Abel Folk, amb Abel Folk,
Jordi Brau, Anna Barrachina.
Horaris: de dimarts a dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30; i diumenges,
18.00. I en doble programació:
els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios a 1.000
merdes de gags. El dissabte 25
d’abril María Juan a Treinta y...
¿cuantos?, a les 23.00. I el diumenge, 26 d’abril a Álex Clavero a #MiMadreEsTrendingTopic,
a les 20.00.
왘 Romea,

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. El baile no acaba aquí,
d’Helena Lizari. Dies 24, 25 i 26
d’abril. Horaris: divendres i dissabte, 21.00, i diumenge, 20.00.

Hospital, 51. 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; dissabtes, 22.45 (dia 25,
no hi ha funció), i diumenges,
20.00 (dia 26, no hi ha funció).
Cicle Solos: dilluns 27 d’abril,
amb Antonio Dechent, a les
20.30.

왘 La

왘 Sala

왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Infantil: De l’11 d’abril al 3 de
maig. Horaris: dissabtes, 11 i 18
d’abril, a les 18.00; diumenges,
12 i 19 d’abril, a les 12.00; i els
dies 25 i 26 d’abril i 1, 2, i 3 de
maig, a les 18.00. La Cia. La Petita presenta El gat amb botes, comèdia musical.
왘 L’Antic

Puntual, Allada Vermell, 15.
Sant Jordi, la princesa i el drac,
d’Eugenio Navarro - La Puntual.
A partir de 3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00; i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Magic Tribute, de
Hausson, Sala Brossa. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.00, i
diumenges, 19.00. Les dominiques, Sala Fregoli, fins al 24
d’abril. Horaris: de dimecres a
divendres, 20.00.
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왘 Teatre

BARCELONA TEATRE

gón a Diálogos en 3D, a les
23.30. I el divendres 1 de maig,
Ultrashow amb Miguel Noguera,
a les 23.30.

Atrium, Consell de Cent,
435. Coses nostres, de Ramon
Madaula. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Infantil: Els llobatons, de
Christophe Sainsot Tintou. Horaris: diumenges 26 d’abril i 3 de
maig, 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 10 de
maig, Blau, de Ferran Joanmiquel. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges,
18.30.

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

왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de 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. Fins al 17 de maig. Horaris: de dijous a dissabte, 22.45, i
diumenges, 20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. Infantil: Els tres porquets, de la
Cia. Dreams Teatre. Dissabte,
17.30 i diumenge, 12.00 i 17.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 3 al 26
d’abril, La Calòrica presenta Sobre el fenomen de les feines de
merda. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Familiar: del 4 al 26
d’abril, Fes-t’ho Com Vulguis
presenta Aquarel·la. Horaris: dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La revolta dels àngels,
del 9 al 26 d’abril. Horaris: de dimecres a diumenges, 20.30.
Martiri, dies 25 i 26 d’abril. Dissabtes i diumenges, 18.00.

Poliorama, La Rambla,
115. Últimes setmanes, fins al 3
de maig, de Polònia, el musical.
Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00. A partir del 6 de maig, Nancho Novo
serà El cavernícola.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00. Dilluns 13 d’abril, funció especial
per celebrar les 1.111 funcions
amb un espectacle únic, Festa
1.111 funcions, a les 21.00.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Monòlegs, màgia, teatre. Sala Xavier Fàbregas:
The Big Van Theory, a les 21.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 22 d’abril, Vintage, de Jumon Erra, comèdia musical,
anys 80. Horaris: dimarts i dimecres, 20.30. Tots els diumenges
d’abril: El 5 d’abril torna Iupi, titelles, de Cia. TitereArte. Horaris: diumenge, 12.00. I el 9 d’abril
torna Cloaca, de Maria Goos.
Horaris: de dijous a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00.

왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació. Nues. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 19.00 i 21.30; i
diumenges, 19.30. Gisela y libro
màgico. Horaris: dissabte, 17.00,
diumenge, 12.00 i 17.00.
왘 Teatre

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

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. 50 sombras de Andreu,
divendres, 23.00, i diumenge,
20.30. 3, 2, 1, Impro, dissabte,
20.00. Detectives Martínez, dissabte, 22.00. Infantil: Màgia Júnior, dissabte, 17.30, i diumenge,
17.00.
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((Turandob>, tot
esdeveniment a la
temporada d’bpera
Dimecresarriba a La Far ndula
La grandiositati I’espectacularitat-tant per les xifres compel nivell
artistic- marcaran
unafita histbrica en la temporada
Frica quanaquest
dimecress’alci el tel& E~sla primeravegadaqueI’Associaci6d’Amic8
de I’Opera de SabadellmuntaTurandot,la genial Operapbstuma
de
Giacomo
Puccini, querequereix,,un gran esfor(; hum~i econbmio,.Un
doblerepartimentencap(;alatper la sopranoMaribel Ortega,un cor i una
orquestraampliatsi unabrillant posadaen escenan’asseguren
I’Oxit.
CARLESCASCON vendres i diumenge abans de
sortir de gira. ha reunit grans
n centenar d’arveus en dos repartiments que
tistes en escena, s’alternaran en les 12 funci80 dels quals
ons.
son un cor de
Finalment, perO, la soprano
gran
protago- EugeniaBethencourt ha caigut
nismeque s’ha hagutd’ampliar. del cartel1 per malaltia i defenTambeI’orquestra, ambalguns sar~ sola el paper de la Prinmdsics a la vista en escena. cesa Turandot Maribel Ortega.
Una dada orientativa
mes:
Una veu excepcional que ja
aquestaproducci(~ necessitar& ha cantat el paper a Oviedo i
un autocar de 70 places, tres
que la temporada passada es
autocars de 55 places i tres
va sentir als Concerts Wagner
camionsper anar als 9 teatres
de I’AAOSaquf i al Palaude la
de la gira ’Operaa Catalunya’. Mdsica.
En total es mobilitzen mesde
Veus poderoses
200 persones.
Les exigencies de Turandot ,,T~ un domini pefecte., aseguhart let esperar mes de 30 ra un satisfet Daniel Gil de
Tejada,director titular del cor i
aquF tambe m~ximabatuta de
la produccie, al front de FOrquestra SimfOnicadel Valles.
El muntatge
La resta de veus son tambe
mobilitza m~s
de luxe, ComaCalaf (11 Prinde dues-centes
cipe Ignoto) figuren els tenors
Andres Veramendi i Eduardo
persones
Sandoval,i I’altra veu poderoanys perqueel trtol de Pucci- saes la de I’esclava Li~, amb
ni es pugui veure a Sabadell. Montserrat Mart[ i la sabadeTot el que es necessita es Ilenca EugeniaMontenegro.
gran -cor, orquestra, fossar...El solvent baix napolit~ Elia
per~) sobretot unes veus molt Todiscoasseguraun robust Tipoderosesa I’al(;ada del gran mur, destacantla col.laboraciO
prodigi de I’autor de Toscai
extraordin~ria del tenor DalLa Boheme.I ~s que aquesta mau Gonz~lez corn a L’lmpeOpera, que alguns diuen ,,perratore. Completen
la Ilista els
fecta.-pOstuma, perque Pucc- excel-lents Caries Daza(Ping),
cini va morir abansd’acabar-la Bartomeu Guiscafre (Pang),
i lava arrodonir FrancoAlfano MarcSala (Pong) i Juan Carlos
a partir d’esbossos- conden- Esteve (Un mandarino).
sa un atractiu exotisme de la
Xina mil.len~ria ambuna gran ,Tot an esdevenlment,,
varietat de registres, des de ¯ l~s un tot esdevenimentper
momentsrntimis i pianfssims
I’Opera en s[-resumia ahir a
a I’espectacularitat.
D.S. Daniel Gil de Tejada, que
s’estrena ambaquest tirol-.
Estrena
I~s de les grans que es poden
La producci~ que I’AAOSestrefer, i necessitemun cor i una
na aquest dimecres (21h.)
orquestragrans.., per~) quedaLa Far~ndula,on es repetir~ dir~ rodona! Ser& un muntatge

U
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molt bonic, la gent va sortir encantada de I’assaig general.
Valdr~molt la pena,,.
Mima Lacambra, presidenta
de I’AAOS, destaca el .gran
esfor~ economic i hum&. per
a I’entitat, .un sacrifici que
fem amb molt de gust: ser&
grandiosa, una gran producciO
perque hi hemposat tots els
esforoos..
La complicaciO s’afegeix al
repte d’adaptar-se als diferents teatres de la gira, no tots
amblos condicions idOnies.
De let, I’AAOS demanacomprensi5 al pdblic per avan£at.
,,PerO est~ molt estudiat cada
teatre per poder-nos adaptar.

,,l~s un granesfor(;
per5 quedar&
rodona,,, assegura
Gil de Tejada
El mesproblematic potser es
el de Tarragonaper~) es solucionar~., diu Gil de Tejada.
Escenografla vistosa
Quantal muntaLge,deis sabadellencs CariesOrtiz (direcci(~
d’escena)i Jordi Galobart (escenografia), tots apunten que
causar~ sensaciO..¢s molt
vistes. Ortiz ha let un treball
fantastic i Galobart, una escenografia preciosa, comsempre, molt viva, molt bonica..
Hi ha details curiosos en
aquesttrtol ambientatal Palau
Imperial de Pequfn. L’orquestra, per exemples’ha ampliat
en vents per~ sobretot en la
percussiO, incloent fins a 13
gongsxinesos de diferents tamanysi afinacions.

DalmauGonz~lez
(l~lmperatore)
i MaribelOrtega(Turandot)
ambel cor de I’AAO~.A baix,
Marc Sala (Po.g)
Caries Daza(Pi.g}
AndrOs
Veramendi
[Calaf] i
BartomeuGuiscafr~ (Pang]
FOTOS:X. GONDOLBEU/AAOS
Sobre I’escenari, hi ha una
banda de mdsics -tal com
marcala partitura- i en cas
d’un fossar insuficient tambe
pugenmdsics de I’orquestra.
,,Hi haur~molta gent a dalt i
a baix., resumeix el director
musical ambhumor..El fossar
estar& ’apretadrssim’., afegeix
tamberient Mirna Lacambra.
Nani Vails signa la il-luminaciO, i el vestuari es del Teatre
Principal de Palma.
Despresde Sabadell (on hOmes quedava alguna entrada
per dimecres), la gira portar~
aquesta Turandot a Reus (28
d’abril), Lleida (30 d’abril),
ladecans (1 de maig), Girona
(3), Manresa(6), Tarragona
(8), Granollers (10), Sant
gat (15) i Vic (17). Pr&cticamerit estan totes les entrades
exhaurides ¯
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Coral de I’Agrupaci~Pedagbgica
Sant Nicolau

Uncor ampliata propde 80 veus
amb
la Polifbnica
dePuig-reigi la
CoraldeI’A.P. SantNicolau
El cor t~ molt protagonisme
a
Turandoti necessitano nora,s
moiresveussinb tamb~
assajara fons. EIs dos
requisits estanassegurats
a
I’estrena a Sabadell.,,Hem
treballat durantdosmesos
i
estic moltcontentdel resultat,
serb impressionant,,,assegura
DanielGil de Tejada,director
titular del cor de I’Associacib
d’Amicsde I’Opea de
Sabadell,i aqui tamb~de

I’orquestra.
Per sumarprop de 80 veus
s’ha ampliat ambla Coral de
I’Agrupaci6PedagOgica
Sant
Nicolaude Sabadelli la
PolifOnicade Puig-rei~.La
primeraest~ diri~ida per
LauraObradors
i Francesc
Membrives
i la segonaper
JosepM. Conangla.
Juntambels solistes i uns
mt~sicssumaranm~sde cent
personesen escena.

,,Nessum, rma,, o la victbria de
I’amor s0bre I’odi
Pocsno hauran sentit al
) guna vegadaNessumdorma, la c~lebre ~ria de Calaf,
el tenor, ja sigui en la veu de
Pl~cido Domingo,Luciano Pavarotti o FrancoCorelli. La meIodia sona a la pel.[/cula Mar
adentro, d’Amen&bar.Quenin
gd s’adormi per a desxifrar el
noradel jove heroi, L’~ria de la
victSria de I’amor sobreI’odi.
Per6 hi ha altres passatges
famosos(,,in questa reggia,,,
un dels momentsm~sdificils
de la partitura per cert, ,,Signore, ascolta,,.,.) en una6pera
protagonitzada per una .prin
cesa de gel,, que es casar~
arab aquell princep que acon
segueixi solucionar els tres
enigmesque li proposi. Sin~,
morir~.
Aquesti el del tenor s(~n dos
personatges ,,meitat humans,
meitat deus,,, resumeixDaniel
Gil de Tejada.,,Estan al limit,
son papersmolt brillants. I al
final, haventvist queLib se suicida per amor, la princesa de
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gel es desf~per Calafl,.
El director, que confessaque
personalment,,Puccini emtoca bastant,,, parla arab passi6
de la varietat musical condensada a aquesta Operaprodigi-

molt. ,,Es la primera Turandot
quedirigeixo i I’estic disfrutant
molt,,, conclouGil de Tejada.
ArabIlibret itali& de Giuseppe
Adamii Renato Simoni, es va
estrenar a La Scala de Mil~ el
osa.
25 d’abril de 1926. S’acostumaa explicar I’an~cdota que,
Varietat musical
corn que Puccini havia mort
,,Jo destacaria quatre parts
sense acabar la partitura,
musicals. En primer Iloc, una aquella nit el director va parar
disson~ncia que mostra el ca- la representaciOquanva arrir~cter opressiu de Turandot;
bar a I’escena de la mort de
despr~s trobem el Puccini de Li~. ,,~s aqu( on acaba1’6pera
Toscai La Boh~me,ambla se- del mestre,,,va dir. PerOel final
va venaI~rica; en tercer IIoc la
es va conclourea partir de les
mdsicaoriental; jo encaraafe- seres idees escrites, 20 anys
giria una quarta, una mdsica despr~sd’un altre celebre t;m~s persa, corn la de quan tol de sabot oriental, Madama
van a tallar-li el cap al pr;nButterfly. La que va escollir
cep...~, Tot aix6, afegeixGil de I’Associaci6 d’Amics de I’Ope
Tejada, ,,es combinamagistral- ra de Sabadell, per cert, per
men1,est~ molt equilibrat,,.
aixecar per primer cop el tel6
Notes sobre-agudes, mo- a La Farsndula el 1982.
mentsfntims, el cor poder6s,
Trenta-tres anys mesd’espianissimi’... Endefinitiva, una criure la seva primera p~gina,
Opera que .si va a sentir-la
ara est8 a punt de passar-ne
I’espectador que mai va a
una altra que tamb~far~ hisI’Opera, segur que li agradar~ t6ria ¯
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Benjamin Alard

Alfred Bosch

L’intèrpret de
clavecí actua al
Palau de la Música,
a les 20.30 h

Parla amb Albert
Sánchez Piñol a
l’auditori RBA,
a les 19.00 h

BARCELONA

el saxofonista holandès
Benjamin Herman és un
dels referents primordials de les sonoritats
més cool associades al
groove i al swing.Admirador de The Gramophone All Stars a través dels
músics catalans que han
completat la seva formació a Amsterdam, participa en aquesta tercera i
última Jazz Lab del mes
a la sala Jamboree.

19.00 CONFERÈNCIA
‘Brillaven com el Sol.
Tècnica i art de l’orfebreria mochica’. CaixaForum ofereix aquesta
conferència dins el cicle
Entre homes i déus. Descobrint la cultura mochica. Per la seva duresa,
lluentor o color, els metalls van tenir un paper
fonamental en la major
part de les societats precolombines, ja fossin com
a eina o com a símbol que
legitimava el poder dels
seus governants alhora
que recreaven als seus
déus. Els orfebres mochica van crear manifestacions artístiques de gran
bellesa i elevada qualitat
tècnica, tal com demostren els aixovars funeraris del senyor de Sipán i
de la dama de Cao.

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘El bosc: passat històric, temps actual, perspectives de futur’. A la
Sala Pompeu Fabra de
l’Ateneu Barcelonès,
conferència amb Pere
Iglesies i Matabosch, vicepresident de l’Associació de Propietaris Forestals de les Guilleries.

BARCELONA

19.00
TAULA RODONA
‘Banca pública i pimes’.
Taula rodona a l’Institut
d’Estudis Catalans amb
la participació de Josep
González i Sala, president de Pimec; Guillem
López Casasnovas, conseller independent del
consell de govern del
Banc d’Espanya, i JosepRamon Sanromà, conseller delegat de l’Institut
Català de Finances.

BARCELONA

20.30 ESPECTACLE /
GASTRONOMIA

James Ellroy conversa avui a CaixaForum amb Jo Nesbo ■ ARXIU

Dos mestres de la sèrie negra
BARCELONA

19.00 CONVERSA

L’escriptor nord-americà James
Ellroy i l’escriptor noruec Jo Nesbo són dos dels autors vius més
importants de la novel·la negra a
tot el món, i representants de dues
tradicions tan riques en la literatura criminal com l’americana i
l’escandinava. Convidats pel grup
editorial Random House en col·laboració amb l’Obra Social La Caixa, els dos autors són avui protagonistes d’una trobada d’excepció

per als aficionats –que a Barcelona són nombrosos– a la novel·la
negra, i que tindrà lloc a CaixaForum. Tots dos, moderats per la
periodista Laura Fernández, conversaran sobre la novel·la negra
entre Los Angeles i Oslo.
Les obres d’Ellroy i Nesbo s’han
convertit en grandíssims èxits de
vendes i crítica, i han estat objecte
de populars adaptacions cinematogràfiques. En el cas d’Ellroy, entre els seus èxits destaquen obres
com La dàlia negra i L.A. Confi-

dential, que, juntament amb El
gran desert i Jazz blanc, formen el
quartet de Los Angeles; Perfídia
és la seva nova novel·la.
Per la seva banda, Jo Nesbo és
conegut per la seva sèrie del detectiu Harry Hole, i en destaquen títols com ara Pit-roig, Head hunters i El ninot de neu, entre les
obres de més èxit. La seva última
novel·la publicada a l’Estat espanyol és El ratpenat.
REDACCIÓ

20.00/22.00
CONCERT

The Gramophone All
Stars Big Band + Benjamin Herman. Entre
les músics de jazz europeus més reconeguts,

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

‘Con Ramírez’. Són tres
sessions de música i
ball en directe, en un
tablao 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, al damunt
d’un petit tablao.

21.00 CONCERT

19.45 CONCERT

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

David, ‘Sam’, i Neirak
Quartet. El Jazz Sí Club
(c/ Requesens, 2) ofereix
un concert i una jam session de pop i rock aquesta
nit, a càrrec de David,
Sam, i Neirak Quartet.

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

‘Versus’. El Palau de la
Música emmarca aquest
concert de la formació
Barcelona 4 Guitars,
amb música i humor.
Detall de la portada ■ ALFONS LÓPEZ

Els membres de The Dodos ■ ARXIU

Humor gràfic
per passar la crisi

L’‘indie’ experimental
de The Dodos

BARCELONA

BARCELONA

El dibuixant Alfons López presenta al Col·legi de
Periodistes el seu llibre d’acudits Malvados e imbéciles: los peores años de nuestra crisis.

El tàndem experimental nord-americà The Dodos
presenta a la sala Bikini el seu nou treball discogràfic, Individ.

19.00 PRESENTACIÓ

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

21.00 CONCERT

BARCELONA

22.00 CONCERT
‘Blues Jam Session’.
El Harlem Jazz Club
de Ciutat Vella (c/ Comtessa de Sobradiel, 8)
és el marc, un dimarts
més, de les seves conegudes blues jam sessions, que coordina Hernán El Chino Senra.
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BARCELONA

‘Utamaro y sus 5 mujeres’. Dins el cicle Conèixer els artistes amb el cinema, el cinema Truffaut projecta la pel·lícula
japonesa Utamaro y sus
5 mujeres, de Kenzi Mizoguchi (1946), protagonitzada per Minosuki
Bando, Kinuyo Tanaka
i Kotaro Bando.

왘 Almeria

‘Efectes secundaris’.
Dins del cinquè cicle Cinema en català, i més a
prop!, els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a
Tarragona projecten la
pel·lícula Efectes secundaris, de Steven Soderbergh (2013), amb Jude
Law, Roodney Mara, Catherine Zeta-Jones i
Channing Tatum. La pellícula està ambientada en
el món de la psicofarmacologia, la ciència que estudia com afecten les drogues la ment humana.
L’Emily és una jove que
es torna addicta al nou
medicament que li recepta el seu psiquiatre per
controlar l’ansietat.

TARRAGONA

19.30 CONFERÈNCIA
‘1868-1936: represa i
voluntat d’estat’. En el
marc del cicle de conferències De la derrota collectiva a la normalitat, la
sala d’actes dels Serveis
Territorials de Cultura
(c/ Major, 14) ofereix
aquesta conferència a
càrrec de Josep-Lluís Carod-Rovira, director de
la càtedra sobre diversitat social de la UPF.

Música a la cocteleria
Milano de Barcelona,
a les 21.00 h
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Mares i
filles, de Clara Peya i David Pintó. De dijous a dissabtes, 22.00, i
diumenges, 20.00. Fins al 26
d’abril La rateta, diumenge, a les
12.00. Estrena el 28 d’abril Happy love o love story!.

TEATRE

Teatre, Sant Lluís, 64.
Invasió subtil i altres contes. Tres
úniques funcions! 24, 25 i 26
d’abril, a les 20.00.
왘 Apolo

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

왘 Teatre

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

왘 Aquitània

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Divendres i dissabtes,
20.15, i diumenges, 17.45. Orgasmos, la comedia. Dijous, 20.30;
divendres, 22.00; dissabtes,
18.00 i 22.00, i diumenges,
19.30.
왘 Biblioteca

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

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Aquellos días azules, de Marc Artigau.

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Tot pels
diners 1. Mammón, de Nao Albet
i Marcel Borràs. Fins al 26
d’abril. Última setmana! Frank V
(opereta d’una banca privada),
de Friedrich Dürrenmatt & Paul
Burkhard, direcció Josep Maria
Mestres. Fins al 17 de maig. Divendres 24 d’abril, col·loqui després de la funció. Sobretítols en
castellà i anglès cada dissabte.

Clara Segura i Pablo Derqui a ‘Una giornata particolare’ ■ LAPERLA29

Nova producció de LaPerla29
BARCELONA TEATRE

왘 Teatre

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

Clara Segura, Pablo Derqui i Màrcia Cisteró interpreten la producció de LaPerla29 Una giornata particolare, que s’està representant a la Biblioteca de Catalunya sota la direcció d’Oriol Broggi, a partir de la pel·lícula d’Ettore Scola.

왘 Club

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

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00. Confessions de dones de
30. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30, dissabte, 18.00 i
20.30, i diumenge, 18.00.
왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Fins

al
26 d’abril, El Brujo a El Lazarillo
de Tormes. i del 29 d’abril al 10
de maig a Mujeres de Shakespeare. Horaris: de dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00
i 21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació Las noches
del club de la Comedia. Dissabtes, a les 23.30.
왘 Goya,

Joaquim Costa, 68. Fins
al 3 de maig, Lolita Flores és "la
Colometa" a La plaza del diamante, de Mercè Rodoreda, dir.
Joan Ollé. Horaris: de dimecres
a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. En doble programació, el
divendres 25 d’abril Oswaldo Di-

La barrila de l’Avi

L’AVI

gón a Diálogos en 3D, a les
23.30. I el divendres 1 de maig,
Ultrashow amb Miguel Noguera,
a les 23.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Carmen,
de Richard Wagner. Dies 17, 20,
23, 26 i 29 d’abril. Òpera: I due
Foscari (versió concert). Dies 30
d’abril i 3 de maig.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Sant Jordi i el drac. Dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Amantes descontrolados. Dissabtes, 25 d’abril, 2, 9, 16, 23, 30
de maig i 6, 13 de juny. Diumenges, 26 d’abril, 3, 10, 17, 24, 31 de
maig i 14 de juny. Dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Infantil: De l’11 d’abril al 3 de
maig. Horaris: dissabtes, 11 i 18
d’abril, a les 18.00; diumenges,
12 i 19 d’abril, a les 12.00; i els
dies 25 i 26 d’abril i 1, 2, i 3 de
maig, a les 18.00. La Cia. La Petita presenta El gat amb botes, comèdia musical.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. El baile no acaba aquí,
d’Helena Lizari. Dies 24, 25 i 26
d’abril. Horaris: divendres i dissabte, 21.00, i diumenge, 20.00.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Sant Jordi, la princesa i el drac,
d’Eugenio Navarro - La Puntual.
A partir de 3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00; i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Magic Tribute, de
Hausson, Sala Brossa. De dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Les dominiques, Sala Fregoli, fins al 24
d’abril. De dimecres a divendres,
20.00.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
L’última trobada, de Christopher
Hampton, basada en la novel·la
de Sándor Márai, versió i direcció d’Abel Folk, amb Abel Folk,
Jordi Brau, Anna Barrachina. De
dimarts a dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i
20.30; i diumenges, 18.00. I en
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doble programació: els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i
Jordi Rios a 1.000 merdes de
gags. El dissabte 25 d’abril María
Juan a Treinta y... ¿cuantos?, a
les 23.00. I el diumenge, 26
d’abril a Álex Clavero a #MiMadreEsTrendingTopic, a les 20.00.
왘 Romea,

Hospital, 51. Els veïns
de dalt, de Cesc Gay amb Pere
Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico. De dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00
i 21.00; i diumenges, 18.00. I en
doble programació: OFF Romea:
el divendres 24 d’abril, a les
22.30, última funció de Waikiki
Honolulu, dramatúrgia i direcció
de Paul Berrondo amb Borja Espinosa i Joel Minguet. Cicle Solos: dilluns 27 d’abril, amb Antonio Dechent, a les 20.30.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Coses nostres, de Ramon
Madaula. De dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.
Infantil: Els llobatons, de Christophe Sainsot Tintou. Diumenges 26 d’abril i 3 de maig, 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 10 de
maig, Blau, de Ferran Joanmiquel. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges,
18.30.

presenta Aquarel·la. Horaris: dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La revolta dels àngels,
del 9 al 26 d’abril. Horaris: de dimecres a diumenges, 20.30.
Martiri ,dies 18, 19, 25 i 26
d’abril. Horaris: dissabtes i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació. Nues. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 19.00 i 21.30; i
diumenges, 19.30. Gisela y libro
màgico. Horaris: dissabte, 17.00,
diumenge, 12.00 i 17.00.
왘 Teatre

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

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. 50 sombras de Andreu,
divendres, 23.00; dissabte,
00.00, i diumenge, 20.30. 3, 2, 1,
Impro, dissabte, 20.00. Detectives Martínez, dissabte, 22.00. Infantil: Màgia Júnior, dissabte,
17.30, i diumenge, 17.00.
-

왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de Jordi Casanovas, dir.
Jordi Casanovas. Fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabte, 20.30; i diumenges,
18.30. I Luis Pardo, a En tu mente. Fins al 17 de maig. Horaris: de
dijous a dissabte, 22.45, i diumenges, 20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. Infantil: Els tres porquets, de la
Cia. Dreams Teatre. Horaris: dissabte, 17.30 i diumenge, 12.00 i
17.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 3 al 26
d’abril, La Calòrica presenta Sobre el fenomen de les feines de
merda. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Familiar: del 4 al 26
d’abril, Fes-t’ho Com Vulguis

왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Últimes setmanes, fins al 3
de maig, de Polònia, el musical.
Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00. A partir del 6 de maig, Nancho Novo
serà El cavernícola.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00. Dilluns 13 d’abril, funció especial
per celebrar les 1.111 funcions
amb un espectacle únic, Festa
1.111 funcions, a les 21.00.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Monòlegs, màgia, teatre. Sala Xavier Fàbregas:
Teatre, màgia, improvisació.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 22 d’abril, Vintage, de Jumon Erra, comèdia musical,
anys 80. Dimarts i dimecres,
20.30. Tots els diumenges
d’abril: El 5 d’abril torna Iupi, titelles, de Cia. TitereArte. Diumenge, 12.00. I el 9 d’abril torna Cloaca, de Maria Goos. De dijous a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00.

134405-1108945w

18.00 CINEMA

Big Mama Montse
& Sister Marion

116737-1101492w

TARRAGONA

<<

Victòria dels Àngels

Es parla de la soprano
al Centre Cultural
de Cardedeu, a
les 20.30 h

GIRONA

22.15 CINEMA

<<
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la reforma de
polèmic llibre

o pot ser”, afirma

ngton

ho aconsegueixin. Amb el 23%
de la població mundial, l’islam
és la segona religió més profes
sada, després del cristianisme.
Sentida tota l’argumentació,
aquesta cronista es pregunta si
no és demanar massa a un
musulmà de la Meca que s’avin
gui a “revisar la infal∙libilitat de
l’Alcorà i de Mahoma”, perquè

L’autora proposa
cinc canvis, entre
els quals “revisar
la infal∙libilitat de
l’Alcorà i de Mahoma”

MARK WILSON / AFP

nfal∙libilitat de l’Al
homa, obrirlos a la
i a la crítica”. Se
anàlisi, els musul
n a més “de priorit
vida en comptes
a vida després de la
ctar la llei secular
ndre que la xaria
o imposar normes
ment als altres, in
musulmans; i re
ra santa.
a argumentar que
una pugna per con
ta majoria de mu
a Meca, i que Occi
de donar suport als
eformistes perquè

equival a qüestionar el pilar
central de la seva fe.
L’autora veu alguns paral∙le
lismes de context entre la re
forma de l’islam que anhela i la
reforma protestant del segle
XVI, com que llavors va ser fo
namental la impremta i ara ho
és internet; o que alguns prín
ceps van abraçar el luteranisme
a la recerca de poder, i que ara
hi ha governants musulmans
–pocs d’ells democràtics– que
se senten amenaçats per l’islam
extremista.
Ayaan Hirsi Ali, filla d’un dis
sident somali, va passar infante
sa i joventut a l’Aràbia Saudita,
Etiòpia i Kènia. Quan el 1992 el
seu pare va voler casarla amb
un cosí llunyà del Canadà, la jo
ve Ayaan va aprofitar el viatge
per fugir als Països Baixos, on va
rebre asil, es va llicenciar en
Ciències Polítiques, va obtenir
la nacionalitat neerlandesa, i el
2003 va ser elegida diputada. Al
cap d’un any, es va produir l’as
sassinat de Theo van Gogh, i
després d’una polèmica sobre si
va mentir en demanar asil a Ho
landa, es va mudar el 2006 als
Estats Units. Ara és professora a
la Universitat de Harvard. A Es
panya ha publicat Yo acuso
(2006), Mi vida, mi libertad
(2007), l’infantil Adán y Eva
(2009), i Nómada (2011), tots a
Galaxia Gutenberg.c
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Hattrick
lied
Mark Padmore  Paul Lewis
Obres: Die Schöne Müllerin

(Schubert)
Lloc i data: Palau de la Música
(19/IV/2015)
JAUME RADIGALES

Schubert + Padmore + Lewis.
Conjunció perfecta per a un diu
menge a la tarda al Palau de la
Música, sorprenentment amb un
aforament ben reduït: un quart
de la seva capacitat. Ja ho sé, hi
havia futbol, feia bon temps i el
lied no és el que més omple una
sala de concerts a casa nostra, pe
rò... on era aquesta afició tan mu
sical de la qual es vanta Bar
celona? On eren els col∙legues de
crítica musical? Molt poc públic i
encara de circumstàncies: qui
signa aquestes línies va comptar
una cinquantena de turistes
asiàtics, que van salvar d’alguna
manera la dignitat d’una platea
misèrrima i d’un segon pis del tot
buit.
Una llàstima, perquè va ser una
memorable tarda de lied, amb un
hattrick extraordinari, que per
sort repetirà l’any que ve amb el
Viatge d’hivern. Padmore és un
tenor que utilitza els tons em

Padmore usa els seus
tons emblanquinats
per donar l’aire patètic
just de les frases
del poeta Müller
blanquinats del seu registre per
donar l’aire patètic just i el dra
matisme contingut a les frases del
poeta Müller magníficament tra
duïdes al pentagrama per Franz
Schubert. I Paul Lewis el confi
dent perfecte que va fernos obli
dar que érem quatre gats. Perquè
Padmore i la suavitat pianística
de Lewis ens feien sentir com a
casa i com si la desgraciada cròni
ca del desengany que és Die
Schöne Müllerin fos xiuxiuejada a
cau d’orella a cadascun dels qui
assistien al Palau. Un hattrick in
oblidable.c
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IDEES

El clavecinista francès Benjamin Alard, hereu i deixeble
de Gustav Leonhardt, torna al
Palau de la Música per interpretar la integral de música
per a clavecí de Johann Sebastian Bach. Alard oferirà obres
de joventut i didàctiques del
compositor alemany. 20.30
h. 15 euros.

Benjamin Alard

Els experimentals The Dodos
presenten el seu últim disc,
Individ, a la sala Sidecar. El
duo d’indie rock, format per
Meric Long i Logan Kroeber, va
tenir una irrupció fulgurant
amb Visiter (2008) i ara demostren que continuen lliurant treballs ben sòlids. 21 h.
20 euros.

The Dodos

2 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

, S: sábado, D: domingo, F: festivos, c: v.o. subtitulada en español, n: v.o. subtitulada en catalán, C: hablada en catalán, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

G
7 A

OITRAS.

el 2013, Laura Poitras va començar a rebre correus eleccom a remitent Citizenfour, que assegurava tenir proves
ncia il·legals dirigits per la NSA en col·laboració amb altres
114 min.
18.00 20.15 22.30
22.40

-CHARLES HUE. INT.: M. DAUBER I M. DORKEL.

12 A

del Jason, un jove ienix de 18 anys. Durant els preparatius
anastre, el Fred, torna després de passar 15 anys a la presó.
kaël, violent i impulsiu, el clan Dorkel es llança a la carretera
de carbó.
94 min.
16.00 18.00 20.00 22.00
21.30

ER. INT.: BRAD PITT I SHIA LABEOUF.

16 A

45. Mentre els Aliats inicien la seva ofensiva final al front
ent d’artilleria anomenat Wardaddy comanda un tanc Shercomponen la seva dotació, en una missió mortal darrere de
122 min.
22.00
16.00 19.00 22.00
16.30 19.20 22.10
16.00 19.00 22.00
16.10 19.15 22.00

te hemos hecho?

PPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER I C. LAUBY.

IR.: STANLEY KUBRICK. INT.: KEIR DULLEA.

El último lobo (Wolf Totem)

XINA, FRANÇA. 2014. DIR.: JEAN-JACQUES ANNAUD. INT.: SHAOFENG FENG.

APTA

nautes viatgen a Júpiter dins de la nau Discovery, pilotada
Després d’incórrer en un error, els astronautes decideixen
s i pilotar la nau per ells mateixos. Quan la màquina s’adona
es rebel·la.
160 min.
22.10
22.00

7 A

Aventura: Any 1969. Chen Zhen, un jove estudiant de Pequín, és enviat a la Mongòlia Interior per educar una tribu de pastors nòmades. L’estudiant, que viu en un
llogaret rural, s’ha d’adaptar a una vida hostil i vertiginosa envoltat d’una de les criatures més temudes i reverenciades de la terra: el llop.
118 min.
Arenas de Barcelona 15.45 18.45
Aribau Club
16.30 19.15 22.00
c Balmes Multicines
18.00 22.10
Bosque Multicines
16.00 19.00
Cinesa Diagonal
16.30 19.10 22.00
Cinesa Diagonal Mar 16.45 19.15
¶ Cinesa Diagonal Mar
22.00
Cinesa Heron City 3D 16.20 19.10 22.00
Cinesa La Maquinista 16.15 19.00
¶ Cinesa La Maquinista
22.00
Cinesa Maremàgnum 16.00 20.30
Glòries Multicines
16.00 20.20
Palau Balaña Multicines 21.55
c Renoir Floridablanca
19.40
c Verdi Park HD
16.00 20.20
c Yelmo Cines Icaria
17.15 19.45 22.15

El vent s’aixeca

APTA

G

19.30
16.45 19.20 22.05
16.20
16.05 20.15
22.00
17.30 20.00

JAPÓ. 2013. DIR.: HAYAO MIYAZAKI.

n un matrimoni de províncies, elegant, tradicional, dels de
de les seves primeres tres filles no són com els seus pares
es esperen que la filla menor, molt maca, com a mínim es
97 min.
15.45 18.00

el espacio

M

Cinesa Diagonal
Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
Comèdia
Gran Sarrià Multicines
c Yelmo Cines Icaria

7 A

Animació: Narra la història de Jiro Horikoshi, l’home que va dissenyar diversos dels
caces japonesos durant la Segona Guerra Mundial, i explica com el seu treball xoca
frontalment amb el seu esperit sensible i apassionat.
126 min.
n Cinemes Texas
20.00

Ex-machina

REGNE UNIT. 2015. DIR.: ALEX GARLAND. INT.: S. . MIZUNO I O. ISAAC.

12 A

Thriller: Explica la història del Caleb, un programador de 24 anys que treballa en
una de les empreses d’Internet més grans del món. Un dia té l’oportunitat de participar en un experiment en el qual interactua amb la primera intel·ligència artificial
autèntica del món.
108 min.
Cinesa Diagonal Mar 22.45
c Yelmo Cines Icaria
21.50

Fast & Furious 7

EUA. 2015. DIR.: JAMES WAN. INT.: VIN DIESEL I PAUL WALKER.

M

Bosque Multicines
Cinesa Diagonal
Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
Cinesa Maremàgnum
Glòries Multicines
Gran Sarrià Multicines
Palau Balaña Multicines
c Yelmo Cines Icaria

22.00
17.00
16.00
18.00
16.00
20.30
16.00
18.10
18.00
22.10

20.30
18.15
20.20
18.10
22.40
18.05

22.45
20.30 22.45
22.40
20.20 22.30
20.10 22.15

Foxcatcher

EUA. 2014. DIR.: B. MILLER. INT.: STEVE CARELL I CHANNING TATUM.

Fuerza mayor

SUÈCIA. 2014. DIR.: R. ÖSTLUND. INT.: JOHANNES BAH KUHNKE I LISA LOVEN.

7 A

Drama: Una família dina en un restaurant dels Alps quan es produeix una allau i tothom és presa del pànic. El Tomas, el pare, fuig per salvar-se en comptes de protegir
els fills. L’allau s’atura sense ocasionar danys. No obstant això, l’univers familiar no
torna a ser el mateix.
118 min.
Lauren Universitat
16.15 19.00 22.15

Home: llar dolça llar

EUA. 2015. DIR.: TIM JOHNSON.

APTA

Animació: Quan la Terra és presa pels Boov, una raça alienígena a la recerca d’un lloc
on establir-se, tots els humans són reubicats mentre els Boov reorganitzen el planeta.
La Tip, una noia molt espavilada, se les enginya per no ser capturada.
93 min.
Cinesa Diagonal Mar 16.15 18.05
Cinesa Heron City 3D 16.10 18.10
Cinesa La Maquinista 16.00 18.15

Ida

POLÒNIA , DINAMARCA. 2013. DIR.: P. PAWLIKOWSKI. INT.: A. KULESZA.

7 A

Drama:Polònia,1962.L’Annaésunajovenovíciade18anysapuntdejurarelsvotscoma
monjaalconventonhaviscutdesquevaquedaròrfenadenena.Tanmateix,descobreixun
secret fosc de la seva família que data de la terrible època de l’ocupació nazi.80 min.
c Cinemes Maldà
17.15

FRANÇA. 2013. DIR.: F. OZON. INT.: MARINE VACTH I GÉRALDINE PAILHAS.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
Acció: Ja ha passat un any des que l’equip del Dom i el Brian va tornar finalment als

12 A

Drama: Sol, enfonsat i sense recursos, l’excampió olímpic de lluita lliure Mark Schultz
és convidat pel milionari John DuPont a desplaçar-se a la seva luxosa finca, Foxcatcher, per muntar junts un equip per als Jocs de Seül de 1988.
134 min.
n Cinemes Texas
20.00 22.20

Jove i bonica
16 A

G

16 A

Drama: La Isabelle és una jove preciosa de 17 anys, d’una família adinerada, que aparentment té el món als seus peus. Però un viatge d’autodescobriment sexual la porta
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Josep Maria Ruiz
Simon

La corrupció com a
forma de govern

E

l 15 d’abril del 1960 Jordi Pujol va escriure,
amb Marta Ferrusola al teclat, un pamflet que
va acabar tenint un important paper a l’hora de
perfilar la llegenda que, gràcies a la seva con
demna pels primers fets del Palau de la Música, va ajudar
a caracteritzarlo a l’inici de la transició política com al
guna cosa més que un banquer. Es titulava Us presentem
el general Franco. I incloïa un passatge sovint citat on
afirmava que el general havia “escollit com a instrument
de govern la corrupció” perquè sabia “que un país podrit
és fàcil de dominar, que un home compromès per fets de
corrupció econòmica o administrativa és un home pre
soner”. Seria interessant convertir aquest passatge en
l’objecte d’un exercici de citació comparada. Analitzar
com han evolucionat, al llarg per exemple dels últims
cinc anys, la freqüència de la seva menció i els contextos
del seu ús. Des que s’utilitzava molt escadusserament
com un epígraf erudit en obres sobre l’economia fran
quista i la corrupció fins que, a l’estiu passat, va esdeve
nir un tòpic legítim entre aquells que descrivien en el pu
jolisme la mateixa malaltia que el doctor Pujol havia
diagnosticat més de mig segle abans al franquisme. Sense
oblidar, evidentment, l’etapa intermèdia, que, tot i que
sembli que han passat mil anys, va trobar el seu punt àl
gid la diada de Sant Jordi de 2013 com a conseqüència de
l’aparició d’un llibre posteriorment convertit en docu
mental que pretenia rellançar el mite polític de Pujol lli
gantlo a l’èpica del denominat Procés en una operació de
certa volada que no va
acabar de remuntar per
causes ben conegudes
Churchill, com
per tothom.
Franco, sempre va
Pocs anys abans que
Pujol presentés Franco
veure la corrupció
als catalans com si no el
com una oportunitat coneguessin, Alan Hill
garth, que havia estat
un dels caps dels ser
veis d’intel∙ligència britànics a Espanya, també l’havia
presentat a Winston Churchill per si era el cas que no
l’acabava de conèixer. Picant el mateix clau que després
picaria Pujol, deia: “Franco ha establert o ha permès que
s’estableixi una quantitat immensa d’interessos creats en
el seu règim, per mitjà d’ocupacions i privilegis, i gairebé
tots aquests interessos són activament i contínuament
corruptes. I l’efecte de tot el que ha permès, sumat a les
circumstàncies de l’època, és que a Espanya gairebé tot
hom, de dalt a baix, viu de la corrupció tant si li agrada
com si no”.
A Churchill, que durant la Segona Guerra Mundial
havia autoritzat el suborn d’un bon grapat de militars
espanyols materialitzat gràcies a les bones arts del
financer Joan March i del mateix Hillgarth i en comptes
en bancs estrangers, no el devia sorprendre gaire aquest
informe exhumat per Peter Day a Los amigos de Franco.
Los servicios secretos britànicos y el triunfo del fran
quismo, recentment publicat per Tusquets. Churchill,
com Franco, mai no va veure la corrupció com un pro
blema, sinó com una oportunitat. I els admiradors cata
lans de Churchill van acabar compartint amb els hereus
més espavilats de Franco tant aquesta visió com els seus
rèdits.
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Presto
E L M I RA D O R
Josep Playà Maset
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L’historiador Hugh Thomas li va
regalar el 1969 a Paul Preston,
quan aquest no era més que un bri
llant i prometedor alumne, el llibre
El mito de la cruzada de Franco, del
nordamericà Herbert R. South
worth, amb aquesta dedicatòria:
“Si us plau, continua desmitifi
cant”. És el que ha fet. I ahir Paul
Preston va oficialitzar la donació
del seu arxiu sobre la guerra civil
espanyola al monestir de Poblet
perquè serveixi d’estímul per a fu
tures generacions d’investigadors.
Segurament hi ha pesat el fet
que, després de la mort del seu
amic i mestre South
worth, la seva docu
mentació es va dis
persar per mig món i
la seva impressio
nant biblioteca de
15.000 volums sobre
la Guerra Civil va
quedar quasi oblida
da a la Universitat de
Califòrnia.
La cerimònia de
lliurament no va te
nir lloc, però, a Po
blet sinó al Saló de
Cent de l’Ajunta
ment de Barcelona.
Per donarli més so
lemnitat, perquè va
sereltinentd’alcalde
Antoni Vives el pri
mer que li va sugge
rir aquest destí i per
què la ciutat de Bar
celona ha servit de
pont entre la Lon Hilari Raguer, a l’
don School of Eco
nomics, on es trobava tota la docu
mentació, i Poblet. L’historiador Pob
Antoni Segura, director del Centre
d’Estudis Històrics Internacionals en e
(CEHI), ha estat el primer a orde l’arx
nar aquesta documentació, una
part de la qual ha arribat ja al Pave cost
lló de la República, que depèn del i l’A
CEHI i de la Universitat de Barce
lona, i d’aquí a uns dies viatjarà fins
a Poblet, on s’espera que pugui ar guere
ribar l’arxiu complet abans que catala
acabi l’any. En conjunt es tracta ria B
d’uns 3.000 llibres –la majoria so Pons
bre la Guerra Civil, la República i el torsE
franquisme–, la correspondència llator
amb altres historiadors, els esbor
Jor
ranys dels seus llibres, fotocòpies figura
de centenars d’articles, entrevistes aport
gravades en cassets i documenta co. C
ció diversa. Un llegat que converti biogr

abierto numerosas puertas
artísticas y profesionales.
En su relativamente corta
vida artística, La Gamba ha
conseguido exponer en el
Museo de Arte Moderno de
Nueva York con Contribution
21 Abril, 2015
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presenten a Sidecar el seu
darrer disc, Individ. És el
sisé treball de la seva
carrera, iniciada l’any 2007
a la ciutat de San Francisco. Sala Sidecar. Plaça Reial, 7.

 CINEMA

‘Rastres de Sàndal’
Aina Clotet, actriu protagonista de la pel·lícula basada
en la novel·la d’Asha Miró
Rastres de Sàndal, presenta
avui als Cinemes Texas les
sessions de les 18.00 i de les
20.00 hores del film. També
hi participa a la trobada la
productora i guionista
Anna Soler-Pont. La cinta
s’ha projectat a una
dotzena de festivals i ha
rebut els premis del públic
al Montreal Film Festival
del 2014 i al Cinequest Film
Festival 2015 de Califòrnia.
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Avui a partir de les 21.00 hores.

També va rebre el Premi
Gaudí 2015 a la Millor
Pel·lícula Catalana. Bailèn,
205. Avui a les 18.00 i a les 20.00
hores. Més informació:

www.cinemestexas.cat.
 CONCERTS

The Dodos
El duo de rock independent i experimental
californià format per Meric
Long i Logan Kroeber

Preu: 20 euros. www.sidecarfactoryclub.com.

Benjamin Alard
El músic torna per tercera
temporada al Palau de la
Música amb la continuació
del projecte dedicat a la
integral de la música per a
clavecí sol de Bach. El
clavecinista francès ofereix
dos concerts consecutius
al Petit Palau. Alard és
hereu del gran Gustav

Leonhardt. Palau de la
Música, 4. Avui i dimecres al
Petit Palau a partir de les 20.30
hores. Preu de les entrades: 15
euros. www.palaumusica.cat.

Benjamin Herman
El saxofonista holandès
Benjamin Herman és un
dels músics europeus de
jazz més coneguts per les
seves destacades aportacions a les branques del
groove i del swing. Herman
va ser el fundador a la
dècada dels noranta del
Nww Cool Collective, Sala
Jamboree. Plaça Reial, 17. Avui a
les 20.00 hores i les 22.00 hores.
Preu: 12 i 15 euros. www.masimas.com/jamboree.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 15

O.J.D.:

TARIFA: 184 €

E.G.M.:

ÁREA: 138 CM² - 13%

SECCIÓN: NACIONAL

20 Abril, 2015

L’ONCAtorna al Palau de la Mdsica Catalana
CONCER’I
~- Aquest dijous el Sandaran Chello Quartet de FONCAB/~sic
tuarfi a par~ir de les 20,00 bores al Palau de la Mfisica Catalana, en el
marc de 1’1 la edici6 del title ONCA
al Palau. El quartet o/;~rir/~ des de
la mtisica catalana de Morera fins al sentimentalisme d’Astor Piazolla.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20 Abril, 2015

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 42

O.J.D.: 6844

TARIFA: 1023 €

E.G.M.: 30000

ÁREA: 495 CM² - 55%

SECCIÓN: CULTURA

Cultu

TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICION

«CANÇONS DE LA LLUNA AL BARRET»  Així es titula el nou muntatge de la formació de Granollers, en el
qual interpreta les composicions per a cor de veus blanques de Josep Vila Casañas, amb lletres de Miquel
Desclot i un treball escènic de Sol Picó. El Cor Juvenil del Conservatori de Manresa es va sumar ahir a la funció

La música coral que trenca esquemes
 El Cor Infantil Amics de la Unió va presentar ahir al Kursaal un concert on coreografia les cançons
MIREIA ARSO

Crònica
DAMIÀ VICENS | MANRESA

es que a l’octubre del
2013 va guanyar el
concurs de cors amateurs Let the people
sing, organitzat per la Unió Europea de Radiodifusió, a Luxemburg, el nom del Cor Infantil Amics
de la Unió ha començat a fer-se
gran. La setmana passada van estrenar al Palau de la Música (un escenari que ja havien trepitjat en formar part de l’obra Passió de Sant
Mateu de l’igualadí Jordi Savall), el
nou espectacle Cançons de la lluna al barret, que ahir a la tarda es
va representar a Manresa.
La platea de la Sala Gran del teatre Kursaal es va omplir (si bé
l’amﬁteatre era buit) per assistir a
un concert dirigit per Josep Vila Jover en el qual s’interpreten les
composicions per a cor de veus
blanques del director de l’Orfeó
Català, Josep Vila Casañas, amb lletra del poeta Miquel Desclot. La
música, però, pren una nova dimensió gràcies a la coreograﬁa
de Sol Picó, que trenca esquemes
en el panorama coral.
Les melodies coreograﬁades,
acompanyades del pianista Josep
Surinyach, aporten un aire contemporani al muntatge. Així, el
Cor Infantil Amics de la Unió, format per una cinquantena de cantaires, entre 12 i 17 anys, no només
es dedica a la veu, sinó que mostra la seva vessant teatral.

D

El Cor Infantil Amics de la Unió i el Cor Juvenil del Conservatori de Manresa, junts, ahir al teatre Kursaal

Una de les novetats en la funció
d’ahir de la formació de Granollers
va ser la col·laboració que va rebre
per part del Cor Juvenil del Conservatori de Música de Manresa.
Després dels cinc primers temes
(Aranya de sostre, Cançó del fruiter, Cançó guerrera, Cançó del pescador de llunes, i La ploma de perdiu i el cirerer), el cor manresà va
pujar a l’escenari per interpretar
Cançó de barri, Cançó de forner (repetida als bisos), Cançó de patinar
(amb cantaires fent patinatge) i la
Cançó del conductor de núvols.

El 33è Saló del Còmic de
Barcelona bat el rècord de
públic amb 113.000 visitants
EFE | BARCELONA

bles, segons els van poder avançar
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ORFEO
LA MUSICA
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La presència del Cor Juvenil del
Consevatori de Manresa va afegir
emoció i color a l’obra, i va multiplicar la presència escènica i sonora de forma important.
El teatre Kursaal va comprovar
el perquè en l’actualitat els de Granollers són un dels cors referents
a Catalunya, i també comencen a
sonar amb força per Europa. L’espectacle sorprèn per l’originalitat
de presentar el recull de peces
clàssiques de Josep Vila Casañas,
una ﬁgura clau del cant coral al
país.

I és que el Cor Infantil Amics de
la Unió, amb una trajectòria de només dues dècades, ja ha estat premiat per reconeguts concursos
corals, com l’esmentat guardó de
la Unió Europea de Radiodifusió,
el Certamen Coral de Tolosa, el
Certamen Juvenil d’Havaneres de
Torrevella, etc.
El repertori que ahir va poder escoltar Manresa és una mostra del
contingut del futur disc que s’enregistrarà amb tot el catàleg de
composicions per a cor de veus
blanques de Casañas.
MARTA PÉREZ/EFE

