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Jackson Browne
MÚSIC

“La fama va directa al
cervell, com l’heroïna,
no es pot evitar”
KAREN MONTERO
BARCELONA

Jackson Browne presenta el seu
nou treball, Standing in the breach,
avui a la Sala Barts en el marc del
festival Guitar BCN. El cantautor
californià, emblema de la música
folk dels 70, torna a enarborar la
bandera de l’inconformisme.
Què significa per a vostè tocar a
Barcelona, on passa èpoques, al
barri de Gràcia?
Sé que a la gent de Barcelona l’encurioseix, això, fins i tot si no saben res
de mi. No et puc ni dir quantes persones s’han quedat al meu apartament quan no hi sóc. Em sento l’ambaixador no oficial dels Estats Units
a Catalunya! M’agrada veure com
disfruten de Gaudí, de la Pedrera, de
la Casa Batlló... Als Estats Units la
gent està fascinada per Barcelona.
Per a la gent que conegui la meva
música, espero oferir-los el millor
concert que he fet mai aquí, perquè
porto la millor banda i el millor repertori, i això que he tocat dos cops
al Palau de la Música, que era el meu
somni. Però és irònic que les cançons que la majoria de la gent sap siguin les que no vaig escriure jo, com
Stay, i en realitat no representen el
que faig. És divertit ser conegut per
una cosa que no faig!
Standing in the breach inclou cançons que va compondre anys enrere, com un tema del 1967, quan tenia
una relació amb Nico, vocalista de
The Velvet Underground. Per què
ha decidit publicar-les ara?
The birds of St. Marks és una cançó
que encara em diu coses. És una foto

d’ella en aquell moment, i també una
foto meva. És una cançó sobre una relació perduda, un esbós d’ella, d’una
persona que és vista com una reina
darrere d’uns murs i d’un noi que pretén abastar-la. Moltes persones no ho
saben, però Nico era una gran fan de
Roger McGuinn i The Byrds. I vaig
escriure la cançó com a homenatge a
ella i als Byrds. Nico podia pertànyer
a l’equip de Warhol però també era
molt independent. Tenia una manera molt fosca de relacionar-se amb la
música i amb els discos, més del que
estava permès, fins i tot als anys 60,
quan tot se suposava que era lliure i
experimental. Ella era molt més
aventurera. Tenia un intel·lecte molt
inusual, pensava molt per si mateixa. La meva és una cançó molt humil
sobre una reina reticent, que desitja
una vida diferent, no darrere de les
parets de la seva bellesa.
També hi inclou cançons més recents, com la que dóna títol al disc,
sobre el terratrèmol d’Haití. ¿Demostra que creu més en les accions dels ciutadans que en les dels
polítics?
Els governs estan mirant de disminuir els drets civils i socials. Al meu país, on se suposa que som una gran democràcia, el Partit Republicà intenta
que voti el mínim nombre de gent
possible i, en canvi, s’ha aprovat una
llei perquè les empreses enviïn tants
diners com vulguin per donar suport
a un candidat. Així les eleccions poden ser comprades per les empreses!
És una tendència que s’està produint no tan sols als Estats Units, sinó
també a Hong Kong, a la Gran Bretanya, a Espanya i al món àrab. La gent
vol que el seu govern els representi a
ells, no al millor postor.

DANNY CLINCH

Política
“La gent només
respon al que
ja coneix,
com per
exemple una
cançó d’amor”

Quin grau d’activisme manté avui
Jackson Browne? I la seva música?
Sóc més activista pel que faig amb el
meu temps que pel que faig amb la
meva música. Una de les coses que
l’art fa molt bé és fer preguntes. La
música pot portar una persona a pensar, i això és el que intento fer amb algunes de les meves cançons: fer que
la gent sigui partícip d’un problema,
que es faci preguntes. I si poden identificar-se amb certes aproximacions
a les solucions, poden descobrir les
solucions.
¿És arriscat barrejar política i
música?
Si t’equivoques, pots allunyar el públic. Per parlar d’idees polítiques
has d’entendre que la gent només
respon al que ja coneix, igual que
passa amb una cançó d’amor: a la
gent li encanta una cançó sobre
l’amor perquè parla d’una cosa que
han sentit. Si pretens fer una cançó

sobre una cosa que la gent no sap, no
funcionarà.
¿Creu que la fama els puja massa al
cap als artistes d’avui? ¿Fan prou
èmfasi en les demandes socials?
Crec que la fama és com sempre ha
sigut. La fama va directa al cervell,
com l’heroïna, no hi ha manera
d’evitar-ho. És molt potent, fins i tot
tòxica. Et porta lluny de la vida real. Però la gent, els artistes, volen reconeixement per la seva feina, tot i
que després poden acabar sent famosos perquè estiguin prims o perquè surtin amb algun altre famós. La
fama és sempre un problema, perquè és part d’un contracte: si vols
que un munt de gent conegui la teva música, l’has de firmar. És com
una mena de monstre, que s’ha de
mantenir tancat a una distància prudencial. Ara bé, l’aparell que fa famosa la gent no requereix que siguin
grans artistes.e

El Senyor digué: que Jordi Savall faci el triplet
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Jordi Savall L’AUDITORI 1 DE JUNY

n programa atractiu
pensat amb intel·ligència i interpretat de manera impecable: el cicle
El So Original que lidera Jordi Savall va cloure de manera
magnífica la temporada amb un programa que inicialment estava previst dur a terme a Santa Maria del
Mar. El canvi d’ubicació a la Sala Oriol Martorell de L’Auditori va ser en

U

conjunt beneficiós, perquè les deficiències de l’acústica del temple
gòtic són ben conegudes. Per
contra, el nou espai té, quan hi
ha un alt nombre d’intèrprets a l’escenari, el perill de
certa saturació del so en els
moments més aparatosos
(els aguts de les sopranos
se’n van ressentir) i la claredat tendent a la sequedat posava més en relleu les oscil·lacions de l’afinació de la corda de Le
Concert des Nations.
Savall va articular el programa al
voltant d’un dels textos sagrats preferits per un bon grapat de compositors,
el psalm Dixit Dominus. La contraposició de sengles versions de Vivaldi i
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Jordi Savall.
MOLINA VISUALS /
L’AUDITORI

Händel va ser apassionant, ja que
tots dos compositors, amb recursos diferents, van recórrer a
acusats contrastos dramàtics
entre les diferents seccions
que Savall va subratllar amb
gran efectivitat. El Dixit Dominus RV595 del compositor italià es distingeix per
una rica paleta orquestral que
inclou, entre d’altres, intervencions destacables de violoncels i trompetes, traduïdes amb
encert per Le Concert des Nations.
El focus d’atenció, tanmateix, es
concentrava en La Capella Reial de
Catalunya, reforçada per les veus
dels finalistes de la sisena Acadèmia
de Formació Professional de Recer-

ca i Interpretació. L’actuació
d’aquest cor preparat per Lluís Vilamajó va ser esplèndida: so càlid, equilibrat, flexible, amb un cant d’una immediata força comunicativa que va
brillar tant en Vivaldi com en el Dixit
Dominus de Händel, l’obra més coneguda de la vetllada. Entre els solistes,
cal destacar la complementarietat
entre les dues sopranos, una Marta
Mathéu més etèria i una Hanna Bayodi-Hirt més carnosa. El Dixit et
Magnificat KV193 de Mozart, que
havia de tancar el concert, a l’hora de
la veritat el va obrir. Va ser una decisió encertada, ja que és una peça de
caire monolític que, tanmateix, arrodonia el triplet d’un programa ben
defensat per Savall.e
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Pepet i Marieta, Lenacay, Anthus i Caïm
Riba seran alguns
dels grups
que actuaran
E.G.M.:
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a la Fira de Música al Carrer de Vila-seca,
els dies 5 i 6 deSECCIÓN:
juny. La fira ha
programat
CULTURA
52 actuacions –totes gratuïtes i al carrer–
en cinc espais, entre els quals destaca un

Serrat despulla
la seva història a
l’Arts Santa Mònica

nou escenari per a grups de quilòmetre zero. Serà una 16a edició de transició, sota la
nova direcció artística de Pep Vergé –s’ha
adjudicat la gestió a l’empresa Crearum
per un any– i amb un pressupost que s’ha
reduït de 180.000 a 80.000 euros. Es farà
un estudi per definir el futur de la fira.
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L’exposició ‘50 anys de cançons’ aplega més de 800
objectes i arxius audiovisuals sobre el Noi del Poble-sec
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Joan Manuel Serrat camina pel
claustre de l’Arts Santa Mònica, on
ahir es va inaugurar l’exposició Serrat. 50 anys de cançons. “Bé, ja està, no?”, diu Serrat davant d’una vitrina horitzontal plena de records.
I no, no està. Encara falta visitar la
meitat de l’exposició. Serrat somriu
i segueix caminant envoltat d’un
seguici de periodistes que paren
l’orella a les explicacions d’un dels
comissaris de la mostra, el també
periodista Miquel Jurado.
“Això dels comissaris em fa molta por...”, dirà Serrat uns minuts
més tard abans d’agrair la feina que
Jurado, Fermí Puig i Lluís Marrasé
han fet per construir un relat expositiu que comença recordant aquell
18 de febrer del 1965. “No calia cap
excusa per fer l’exposició”, diu Jurado. I, tanmateix, el calendari ha
jugat a favor seu, perquè fa cinquanta anys que un Serrat que encara no
tenia 22 anys va debutar com a cantant al programa Radioscope, que
presentava Salvador Escamilla a
Ràdio Barcelona. “Sense el Salvador
Escamilla res no hauria sigut possible”, diu Serrat, que té també un
record especial per a tots “els com-

panys” amb qui ha compartir escenari, com ara Francesc Burrull, l’home que ja l’any 1967, quan va arranjar Cançó de matinada, es va convertir en un dels seus aliats. “¿Sabeu
què diuen els músics? Bo: Burrull”,
diu Serrat mirant Burrull.
L’exposició, que es podrà visitar
fins al 13 de setembre, està estructurada en nou àmbits que expliquen
la vida i l’obra de qui va ser el Noi del
Poble-sec. Aplega més de 800 objectes i més de 200 arxius sonors. D’al-

Agraïment
“Si la gent no hagués estat
al darrere, jo no seria aquí”,
diu Joan Manuel Serrat
guna manera, Jurado, Puig i Marrasé, ajudats pel disseny expositiu de
Josep Bohigas i Guillem Augé, han
despullat Serrat en un espai, l’Arts
Santa Mònica, que activa fins i tot la
memòria més profunda. “Aquí
abans hi havia l’església on em van
batejar i on també em vaig declarar
agnòstic amb el mateix capellà. Jo
em volia casar pel civil i no ho podia fer si no feia aquesta maniobra.
Coses del règim...”, explica Serrat,
que reconeix que sent “una mica de
vergonya” perquè algunes de les co-

ses que s’hi exposen formen part
“d’un món molt personal”.
Potser en veure constantment la
seva imatge al llarg de la mostra, cosa que li ha provocat “una sensació
de falta d’aire”, el cantautor vol recordar tothom que ha sigut important en aquests cinquanta anys. “Un
no fa res tot sol. Si la gent no hagués
estat al darrere, jo no seria aquí. Sense la gent se t’acaba la carretera”, diu,
abans d’afegir com ha sigut d’important la família. És un Serrat que sembla emocionat, però també apareix
el Serrat seductor. Cap al final de la
roda de premsa que va oferir ahir,
una dona que brandava una bandera argentina va demanar el micròfon
per agrair tot el que Serrat ha significat per a ella. I ell hi va flirtejar.
“Aquí hi ha el meu marit”, va advertir ella. “Enhorabona”, va contestar
Serrat, probablement dirigint-se al
marit.
Poesia i passió blaugrana

El relat de 50 anys de cançons té, segons Jurado, “diferents nivells de
lectura” que retraten “les moltes
personalitats” de Serrat, o més aviat les diferents inquietuds que configuren la seva identitat. Tot plegat
s’ha pogut construir gràcies als arxius de Fermí Puig i a la col·lecció
d’Eduard Mauri, però sobretot a

La roba estesa de Serrat

La guitarra

Els discos

Una vida explicada
amb objectes, paraules
fotografies, música,
poesia i material íntim

EL REGAL DEL PARE

RARESES IRANIANES, RUSSES I BÚLGARES

Una guitarra dóna la benvinguda
als visitants de l’exposició Serrat.
50 anys de cançons. És la que li va
regalar el seu pare l’any 1959 i serveix per donar nom al primer àmbit de la mostra, el que explica els
inicis artístics d’un home que es va
treure el títol de pèrit agrícola. En
un altre espai de l’exposició es pot
veure l’orla de la promoció del
1964 de l’Escola Tècnica d’Agricultura. La música, però, va acabar
guanyant la partida.

Una de les parts més extenses de
l’exposició està dedicada a la discografia. Hi aplega les portades de
tots els discos editats a Espanya i
també de treballs d’altres músics
que han versionat Serrat. Però el
més curiós és la selecció de portades d’edicions publicades en països com Rússia i Bulgària i, sobretot, la d’un single del La, la, la que
es va editar a l’Iran quan encara hi
manava el xa Mohammad Reza
Pahlavi.
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MANOLO GARCÍA

Al juliol es començarà a
FRECUENCIA:
cobrar
la taxaDiario
de l’ADSL

Nina torna a protagonitzar
el musical ‘Mamma mia!’ PAÍS: España

3

L’actriu i cantant Nina tornarà a protagonitPÁGINAS: 34-35
zar Mamma mia!, el musical basat en cançons
d’ABBA que Stage reposarà a partir del 26TARIFA:
no8060 €
vembre al Teatre Tívoli. Nina serà l’actriu que
més vegades ha interpretat Donna Sheridan
al
ÁREA:
1680 CM²
món. Per a la resta de papers s’està realitzant
un càsting
entre 3.000 candidats.
Junio,
2015

- 200%

El govern
va aprovar
O.J.D.:
14121ahir la regulació de la taxa a les operadores d’internet per fomentar el
sector
audiovisual
–tot i que l’Estat va ameE.G.M.:
141000
naçar amb un recurs d’inconstitucionalitat si
no es
modificava CULTURA
la llei–. De l’1 al 20 de juliol
SECCIÓN:
s’haurien de liquidar els sis primers mesos del
tribut, vora 10 milions d’euros.
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Concerts i un
karaoke serratià
obert a la ciutadania
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L’exposició Serrat. 50 anys de
cançons es completa amb dues
activitats musicals. D’una banda, el cicle de concerts Cantem
Serrat, que va inaugurar ahir
Laura Simó amb Francesc Burrull i Jordi Bornell, i que fins a
l’11 de juliol inclou quatre sessions més protagonitzades per
Andreu Rifé, Bruno Oro, el cantaor Salao i Maria Coma. Són
músics que fins ara no havien
versionat Serrat, i cadascun ho
farà des d’una estètica musical
diferent. L’altra activitat serà els
dissabtes 6 i 27 de juny i 18 i 25
de juliol també a l’Arts Santa
Mònica, i serà una mena de karaoke obert a la participació de qui
vulgui cantar cançons de Serrat.
El resultat es penjarà a YouTube. “M’ha fet gràcia això del karoke. És el més simpàtic, però
hauran de posar-hi cerveses”,
diu Serrat.

Campions que enfrontarà el Barça
i el Juventus a Berlín. “Sóc absolutament positifo. És la Juve la que ha
d’estar preocupada”, diu.
Menys positiu es mostra quan li
demanen sobre l’anomenat IVA
cultural, tot i que no amaga un bri
d’esperança davant un possible canvi polític. “No hi ha cap persona a
l’Estat que treballi en el món de la
cultura que estigui d’acord amb
l’IVA al 21%. Cap ciutadà d’Europa
ho entén. Espero que les coses canviïn, de la mateixa manera que altres coses s’estan modificant al país. Espero que acabin reconduint-se
perquè porten a un empobriment
del món cultural”, diu Serrat.
“Estic estupendament”

l’arxiu del mateix Serrat. “Sóc català, i els catalans ho guardem tot”, fa
broma el cantautor. “Jo tenia a casa una persona que feia net, la meva mare, que ho llençava tot. Però jo
ho guardo tot”, afegeix. Això sí, no té
“cap interès” a quedar-s’ho, i obre la
porta a cedir tot el material a alguna
institució. “Si no ho he fet mai és
perquè no he pensat que tingués el
més mínim interès”, diu.
Entre el que ell ha guardat i el que
tenen els col·leccionistes, hi ha originals manuscrits i mecanografiats
de lletres de cançons, llibres dedicats per Pablo Neruda, discos, roba,
marxandatge i, esclar, testimonis
documentals de la seva relació amb
l’esport, sobretot amb el Barça. Culer de mena, d’aquells que fins i tot
van estripar el carnet quan les coses
anaven mal dades, Serrat mira amb
optimisme la final de la Lliga de

“Que la gent no pateixi, que estic estupendament. Em trobo molt bé”,
tranquil·litza Serrat, que fa unes
setmanes va haver de cancel·lar uns
concerts a causa d’una afecció laríngia. “Em vaig quedar mut”, diu. Un
cop recuperat, segueix la gira que
aquest estiu el durà a actuar del 4 al
8 de juliol al Teatre Grec de Barcelona, el 21 a Palma, el 23 a Pineda de
Mar, el 24 a Tarragona, el 25 a Peralada, el 29 a Alacant i al setembre
a Sant Cugat del Vallès i Manresa.
La gira espanyola que tancarà a Madrid donarà pas a un nou tour per
l’Amèrica Llatina.
L’exposició també podria sortir
de gira. “Estem mantenint contactes perquè es pugui veure allà on
l’estimen, a l’Uruguai, l’Argentina,
el Brasil, Xile, Cuba, Mèxic...”, explica el director de l’Arts Santa Mònica, Jaume Reus. Ramon Muntaner,
director de la SGAE de la Zona Mediterrània, espera que 50 anys de
cançons també viatgi fins a Madrid.
Muntaner, per cert, aporta una dada que explica la magnitud numèrica de Serrat: “Es va donar d’alta a
la SGAE el 8 de juny del 1968 i hi té
512 obres registrades”. El conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, dirigint-se a Serrat, aporta una consideració menys prosaica: “Ets una icona de vida sentimental i cultural.
Hem fabricat ideals amb les teves
cançons”.e

El futbol

Les cançons

La intimitat

«AL CATALÁN MÁS ‘ARGENTINO’»

MÉS DE 200 ARXIUS SONORS I AUDIOVISUALS

LA FAMÍLIA I ELS AMICS

Una samarreta de la selecció argentina de futbol dedicada “al más
argentino de los catalanes” és un
dels atractius de l’àmbit esportiu
de la mostra. També hi ha una samarreta del Boca Juniors, un mallot de l’equip ciclista Reynolds del
1984 i moltes fotografies relacionades amb el Barça, inclosa una samarreta amb el seu nom i una portada de la revista Garbo del 1972
amb el següent titular: “Serrat,
nuevo delantero centro del Barça”.

A més d’objectes, la mostra inclou
més de 200 arxius sonors amb
cançons, enregistraments inèdits
trets de concerts, col·laboracions
amb altres artistes i cinquanta de
les més de 1.500 versions fetes per
altres músics. “N’hi ha des de japonesos fins a un grup de mariachis, des de rumbers fins a simfònics”, explica Miquel Jurado, que
recomana especialment veure
l’especial A tu aire de TVE, filmat
a l’Aliança del Poblenou el 1974.

Sota els epígrafs Material sensible i
Barcelona i jo s’hi apleguen fotografies de la part més íntima del
cantautor i de la part més quotidiana. “El que més em sobta són les
meves fotos de fa cinquanta anys,
però ens tractem amb molta generositat”, diu Serrat, que ha cedit tota mena de records, imatges familiars i amb amics que l’han acompanyat al llarg d’aquestes cinc dècades i d’actes públics relacionats
amb Barcelona.
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RODA EL MÓN I TORNA AL SANTA MÒNICA

01. Serrat ahir a l’Arts Santa Mònica, el lloc on
abans hi havia l’església on el van batejar. MANOLO
GARCÍA 02. El bateig musical a Ràdio Barcelona. DR
03. Signant discos el 1968. DR 03. Al Palau de la
Música l’any 1967. ARTS SANTA MÒNICA
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LOS USUARIOS DE TRIPADVISOR VALORAN ESTE ENCLAVE COMOUNO DE LOS MEJORESDEL MUNDO

La Mezquitaganaadeptosentre los viajeros
de la Sag~adaFamilia, en Barce~
lo~a, que desmcacon el primer
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MOSICAEXPOSICION

TODO SERRAT EN 50
ANOS DE RECUERDOS
Una muestra en Arts Santa M6nica repasa la trayectoria del artista a
trav6s de fotos, discos, el taburete de Bocaccio que le acompafla en los
conciertos y hasta el titulo que le acredita como<<sexador de polluelos~
ANAMARIA
DMILA
BARCELONA
Todo comenz6con una guitarra
prestada que le abri5 las puertas
del mundo
que luego seria el suyo.
Despu6svendrian las canciones;
esas cancionesconstruidas con una
particular sensibilidad musical y
po6ticaque, conel pasodel tiempo,
le llevaria a convertirseen unode
los m~sgrandesartistas del siglo
XX.Unavoz capaz de poner banda
sonoraa la vida de muchos.De millones. Decasi todos.
E118de febrerode 1965,en el estudio Toreskyde RadioBarcelona,
en el programa
Radioscope
de Salvador Escamilla,un todaviadesconocido Joan ManuelSerrat ofrecia su
primeraactuaci6nen pfiblico. Ahora, yenel marcode la celebmci6n
de
mediosiglo de inigualabletrayectoria, Arts SantaMbnicapresentauna
exposici6nque recoge,con todomimoy detalle, la enormesingularidad
de esta vastatrayectoria.
Integradapor m/~sde 800objetos
-entre ellos, la primeraguitarradel
cantante, su primera
m~tquina
de escribiry el
c61ebretaburete de Bocaccio que le acompafla
en todas sus actuaciones-, 300discos,250fotografias -muchas de
ellas in6ditas-y unos40
carteles, Serrat.50anys
de canq6se estructura
en torno a nueve/~mbitos tem/~ticos que actfian ~comotrampolim~
para explicar la vida y
obradel artista.
~Setrata de ir pasando a trav6s de estos 50
aflos, desdela primera
canci6nque interpret6
enpfiblico,e ir deteni6ndonosen algunosaspectos que nos permitan
entrar en las mffltiplespersonalidaUNABANDA
SONORA
COLECTIVA
des de JoanManuel
Serrat, un artista de personalidad
sin dudacalidosc6pica, l~sta es una exposici6nque
Comono podia ser de otra manera,Serrat, 50 anys de
tiene muchosniveles de lectura,
cant5 tiene una importantelectura sonora. Y no sSlo por
sensitivo,visual, auditivo,y queeslas grabacionesque puedenescucharsea lo largo del
t~i pensadatanto para la gente que
recorrido. Enun escenariodecoradocon uno de los
le gusta Serrat, comopara la queno
telones queel artista Philip Stantoncre6 para la gira
le gusting,seflala el critico musical
Tarr~s-Serrat,la exposici6nabre sus puertasa artistas y
MiquelJurado, comisariode la expfiblico quequieranreinterpretar a Serrat.
posici6njunto con Lluis Marrass6y
Tras el acto inauguralde anoche,que cont6 con la
FermiPuig.
presenciadel maestroFrancescBurrull, por el escenario
Ayer, en la presentaci6n de la
del Santa Mbnicapasar6n pr6ximamenteAndreuRif6,
muestra que permanecerfiabierta
BrunoOro, Salao y MariaComa.Paralelamente, todos los
hasta el pr6ximo13de septiembre,y
s/~badosde junio y julio, cualquierpersonaque lo desee
que posteriormentese espera viaje
podr~itambi6nofrecer su versi6n de un temaserratiano,
tambi6nfuera de Espafia,unvisibleactuaci6nque ser~i recogida en una grabaci6nque,
menterecuperadoJoan ManuelSeposteriormente,le ser/~ entregadaal artista a modode
rrat-~<estoyestupendamente,
no haobsequio.A.M.D.
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Arriba,SerratconTeteMontoliu
y el cantante
concamiseta
delBar(~a
y bal6n
enla cabeza.
Ala izquierda,
concierto
enel Palau
dela Mdsica
en1967y
debajo,
retratado
en1985
juntoa Mario
Benedetti.
Bajoestas
lineas,el artista
ensuprimera
vJsita
a Londres,
en1968.
ANTONIO
ESPEJO
/ ARXIUJMS/ EL MUNDO

ce falta que mesig~is preguntando
c6mo
estoy~>,bromeabahaciapfiblica su satisfacd6npor el resultadode
la iniciafiva.
~dVlesientomuygratificadoportodo el afecto que han puestolos que
han organizado
esto, los quehanreunidotodos estos objetosy han hecho con ellos un recorddocomprensible>~,sefialabael cantante,queconfesaba tambi6nsentirse un tanto
abrumado
ante aquel desplieguepfiblico de su historia. ~Tengocomo
una sensaci6nde falta de aire, y de
unaderta vergtienza,tambi6n,al ver
expuestastodas estas cosas quenormalmente
est~in guardadasen cajas
y que muchasde ellas pertenecena
mi ~abito personab>.
Entrelas singularidades
queexhibe la muestrase encuentrantambi6n
partituras y borradoresmanuscritos
de algunasde sus primerascanciones; dos libros dedicadospor el Nobel de Literatura PabloNeruda,al
queSerrat visit6 en Chileen agosto
de 1970,pocoantes de las elecdones

que dieron el triunfo a Salvador
Allende;edicionesde sus discosprocedentesde disfintos palsesdel mundo, entre ellos Ir£n; programas
y entradas de conciertos,y vestuariode
algunasactuaciones.Tambi6n
est/~
su primerpasaporte,el titulo profesionalquele acredita como
~<sexador
de polluelos>~
o las acreditaciones
de
prensa, en calidad de comentarista
radiof6nicapara la CadenaSer del
Tourde Franciade 1984.
Buenaparte de todo este generoso material proviene del archivo
personaldel artista, queha atesorado durante d6cadastodos sus recuerdos. Un<~hechoextraordinario~, segfin el comisarioFermiPuig
y queel cantanteatribuye, simplemente,a que<~soycatal6n>>.Esosi,
Serrat se mostr6dispuestoa hacer
transferenciade su fondoprivadosi
unainstituci6nestuvierainteresada.
~Nomelo he planteadonuncaporque nuncahe pensadoque tuviera
valor, pero tampocotengo ningfin
inter6sen tenerlo~,dijo.
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Los monumentos
más atractivos
de España
Los viajeros que usan
TripAdvisor
consideran que
el Acueducto es uno
de los destinos más
apetecibles del país
:: EL NORTE
SEGOVIA. La web de viajes TripAdvisor ha anunciado los ganadores de los premios Travellers’ ChoiceTM para Sitios de Interés y Segovia vuelve a figurar en la lista. Entre los más de 700 lugares reconocidos se encuentra el Acueducto,
que ya en 2013 ocupó uno de los
puestos destacados.
Estos premios se basan en los comentarios de los viajeros que utilizan TripAdvisor en todo el mundo.
Los ganadores, según explica la empresa, fueron determinados utilizando un algoritmo que tiene en
cuenta la cantidad y la calidad de las
opiniones para los sitios de interés
del mundo, durante 12 meses. Según una encuesta realizada entre
los usuarios de TripAdvisor en España, visitar los monumentos al viajar a un destino es importante o muy
importante para un 87% de los encuestados.
España se encuentra entre los primeros puestos a nivel internacional. De hecho, en esta tercera edición se han premiado un total de 10
sitios de interés españoles, de los
cuales 4 han sido reconocidos con
galardones en el ámbito europeo y
mundial. Castilla y León ha sido premiada en la décima posición a nivel
nacional con el Acueducto de Segovia. Los usuarios destacan que es
una «maravilla arquitectónica».
También han sido galardonados

como sitios de interés la Basílica de
la Sagrada Familia, en Barcelona,
que destaca en esta edición con el
primer puesto a nivel europeo y nacional, y el quinto a nivel mundial.
Los usuarios la describen como «visita imprescindible», «espectacular» o «increíble arquitectura».
La Alhambra de Granada también
destaca, con el 7º puesto europeo,
2º nacional y 14º mundial. Algunos
de los usuarios comparten: «Te dejará sin palabras», «sin duda, inolvidable» o «una excelente experiencia». Casa Batlló, también en Barcelona, sobresale a nivel europeo
con el puesto 16º y 3º de España.
Sus visitantes comentan que es «la
mejor obra de Gaudí», «una visita
obligada» o «una fascinante aventura en el mundo de Gaudí».
El cuarto monumento español
con gran reconocimiento fuera de
nuestras fronteras ha sido la Catedral y Mezquita de Córdoba, que
este año ha sido reconocida con el
puesto 17º europeo y 4º nacional.
«Un lugar diferente», «precioso legado árabe» o «arquitectura fabulosa», comentan algunos usuarios
en la web. El ‘ranking’ nacional lo
completan la Plaza de España, el Alcázar y la Catedral, todas en Sevilla, el Palau de la Música Orfeo Catalana, en Barcelona y el Palacio
Real de Madrid.
Ahora los usuarios también pueden adquirir tours y entradas para
visitar lugares de interés en TripAdvisor a través de Viator. Por ejemplo, se pueden encontrar precios
para visitar la Basílica de la Sagrada
Familia a partir de 40 euros. Para
aquellos que deseen visitar el ganador nº 1 mundial, AngKor Wat, en
Camboya, pueden encontrar tours
y visitas en torno a los 75 euros.

Los rusos, los mayores fans
Los usuarios rusos destacan frente
a otras nacionalidades a la hora de
valorar los sitios de interés españoles. Los rusos lideran las mejores
valoraciones en lugares como la Casa
Batlló y el Palau de la Música Orfeo,
en Barcelona, la Catedral y Mezquita de Córdoba, la Plaza España, la
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Imagen del Acueducto visto desde la Plaza Oriental. :: A DE TORRE
Catedral y el Alcázar de Sevilla, así
como el Palacio Real de Madrid.
Las nacionalidades que han destacado por sus altas valoraciones al
Acueducto de Segovia son franceses, ingleses, españoles, brasileños,
australianos, argentinos y americanos.
En el caso de los españoles, los

sitios más valorados por los viajeros de nuestro país son: Angkor Wat
en Camboya, la iglesia de San Francisco en Brasil, la catedral de Notre
Dame de Estrasburgo, la Opera House de Sydney, el Templo Dorado y
el Taj Mahal, en India, Machu Picchu
en Perú y la Mezquita Sheikh Zayed, en Abu Dabi, entre otros.
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CAS PALAU

Embargades seus
de CDC per evitar
“sorpreses”

NÚRIA JULIÀ (ACN)

NT

men a la llei de reactivació

UiA han demanat
al Consell de Gautàries sobre la
icació administivació econòmid’abordar avui el
mbdós partits
ue la llei desreelació entre els
i les empreses
ny“ de racionalitts administratius
marxa una actiue impulsa el go-

vern permet iniciar una activitat amb una comunicació a
l’administració i sense tenir
els permisos preceptius que
es requereixen ara.L’activitat
empresarial pot començar si,
en el termini de 10 dies, les
administracions no han presentat els informes preceptius, per exemple mediambientals. El diputat ecosocialista David Companyon creu
que la llei està feta a la mesura del lobby hoteler. ■ X.M.
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El jutge que investiga el saqueig del Palau de la Música
ha acordat embargar les quinze seus que Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC)va posar a la seva disposició en substitució de la
seu central que figurava fins
ara com a garantia de responsabilitat civil. El jutge ha pres
la decisió per garantir “la seguretat del comís o indemnització en front de tercers i/o
decisions per sorpresa” per
part del partit en cas que sigui
condemnat per cobrar comissions de la constructora Ferrovial a través del Palau de la
Música. El magistrat ha encarregat a pèrits de l’Agència
Tributària una taxació imparcial de les finques de CDC,
que el partit valora en 3,6 milions, segons informa l’agència EFE.■ REDACCIÓ

EXTERIORS

Mas no viatjarà a
Viena per obrir la
nova delegació
El portaveu del govern i conseller de Presidència, Francesc Homs, va admetre ahir
que difícilment el president
Artur Mas podrà viatjar abans
del mes de setembre a Viena
per inaugurar oficialment la
delegació del govern català,
encara que això no impedirà
que l’oficina funcioni amb normalitat abans d’aquesta data.
Homs va explicar que encara
no s’ha concretat quan es farà
la inauguració oficial de la delegació dirigida per Adam
Casals.■ D.B.
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ración entre todas las partes im
plicadas para la explotación con
junta de los recursos de las islas
FE D’ERRORS. La fotografia que
en disputa.
apareix publicada a la pàgina
Taiwán adoptó en el año 2012
36 del diari d’ahir no corres
una iniciativa similar referida a
pon al Cor Madrigal, sinó al
los territorios del mar de China
Cor de Cambra del Palau de la
Música.
Oriental, propuesta que obtuvo el
reconocimiento de la mayor parte
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un gran arquitecte. La
d’aquest any és la d’Aalto.
La temporada següent
potser no n’hi haurà.
Però per a finals del 2016,
és a dir, per a la del 2016
2017, se’n planeja una de
protagonitzada per l’ar
quitecte català Lluís Do
i Montaner.
3mènech
Junio,
2015
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del carrer i, a més, perquè
tudi, amb grans taules en els calai
Alvar Aalto
temia que la rigidesa de l’ar
xossafata de les quals es poden
inspeccionar successius projectes

metròpolis– ha conduït a una
forma de construcció que no
té marxa enrere; el camí es
tanca... Cada encàrrec és
diferent, no poden prendre
solucions sistemàtiques”.
Aalto era un arquitecte mo
dern. Però, posat a elegir, era
primer de tot un arquitecte,
sense adjectius.

CRÍTICA DE MÚSICA CL ÀSSICA

Superposicions
JORGE DE PERSIA

Ànim, programadors. Seria llarga
la llista de coincidències que te
nen lloc al petit món musical de
Barcelona. El mateix dia, a dues
hores de diferència, dos interes
sants programes barrocs a Palau i
Auditori.Comsihihaguéspresses
per acabar la temporada. I pensar
que aquest mes al Palau gairebé
no hi ha més que flamenc.
Al Palau el clavecinista Andreas

Staier ens va fer partícips d’un
programa de Bach i Telemann,
amb concerti grossi: el de clavecí i
cordes BWV 1055, i el triple de cla
vecí, violí i traverso BWV 1044 de
Bach i el més conegut per a tra
verso i flauta de bec, amb el famós
Presto, de Telemann. El programa
es va obrir amb la llarga Suite de la
primera part de la Tafelmusik de
Telemann que, sense Tafel,
doncs... És música per a saló de
cort, amb el que suposa un concert
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en aquestes circumstàncies, i la
sala de concerts exigeix una altra
consideració. No obstant això el
conjunt portuguès Casa da Músi
ca es va mostrar consistent, amb
bon tractament estilístic i una cer
ta austeritat que no va disminuir
l’expressió, i bon so. Excel∙lent el
clavecí de Staier alhora que els
flautistes i el concertino.
En Bícing a L’Auditori per arri
bar al començament de l’atractiu
programa que va proposar Jordi
Savall. La sala Martorell plena
amb el públic fidel al gran músic
català, que va obrir el foc amb els
Dixit Dominus de Händel i de Vi
valdi. Un quintet de solistes vocals

Orquestra Barroca Casa da
Música
Intèrprets: Andreas Staier, clave
cí i direcció
Lloc i data: Palau de la Música
(1/VI, 19 h)

Jordi Savall
Intèrprets: La Capella Reial de

Catalunya, Le Concert des Na
tions i l’Acadèmia
Lloc i data: L’Auditori (1/VI, 21
h)

desigual, no en la seva qualitat in
dividual, sinó en la tipologia –per
estètica i objectius– que exigeixen
aquests dos compositors contem
poranis. Potser en lloc del contra
tenor... una bona contralt, sobre
tot a Händel. Formidable duo de
les sopranos en el Vivaldi, i subtil
el trio Glòria Patri. El treball de
Savall té sempre un bon resultat
general, amb un discurs de tensió i
bona expressió, sobretot en Vival
di. El canvi a Mozart (Dixit Domi
nus i Magnificat) amb la mateixa
corda, no va ser del tot saludable
per l’exigència de so, encara que el
concert va ser eficaç en línies ge
nerals.c
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FOTOS:TONI LLOBETI NOGU~S

Ma~ona
S~nchezdirigeix els alumnesde grau mitjS, la Coral Cotasons,el Cor de joves Vakomb~
i els Vent Sonatsa ,<100 anysde Broadway.

Memorable concert d’aniversari

al Palau

L’Escola de MdsicaCreu Alta va emocionardiumengedavant1.800 persones
REDACCI6
Per les 500 persones que
van passar per I’escenari, pel
treball intens dels assajos,
pel resultat final, per I’emoci(~
de celebrar els 30 anys i pel
marc imponent -el Palau de
la MdsicaCatalana!- dificilment una escola de mdsica
de Sabadell podia imaginar un
concert rant memorable.
L’Escola de MdsicaCreu Alta
ho va aconseguir diumenge
passat al migdia i els que ho
van viure, des de dins o des
d’una de les 1.800 butaques
exhaurides, no oblidaran la
pila de sensacions, resumides en I’emocionadaveu de la
directora i fundadorad’aquest
centre de I’Avinguda Onzede
Setembre,Eul~lia S~nchez.
Un,,exit absolut., conclouen:
les prop de dues mil persones
aplaudint dempeus
al final i el
bis d’un dels capitols dels 100 La cantata,~HistGria del Rock& Roll~, inteprntadapels ~ petits
anys de Broadway.
la cantata Histeria del Rock z6n n~mero 2 d’Arturo MarHist~rla del rock
& Roll, una Iliq6 plena d’hu- quez, mentre el ’backstage’
El concert d’aniversari va
mot ambuns Elvis i un James del Palau de la Mdsica vivia
comen£ar amb 300 cantaires
Brownmolt particulars. AI Ilarg
,,una autentica bogeria, amb
de 4 a 12 anys acompanyats de 25 minuts Sergi Maci~,
els moviments dels particidels professors de mdsica AnnaRios, Nilai Salient, Dani pants: els 300 cantaires de la
modema(Marc Thi6, Toni Gon- Cortes, Aleix Carbonell, Albert primera part baixavenal Petit
z~lez, Caries Ramblai Eduard Marin i CescDomenech
interPalau, habilitat per a I’ocasi(~
Font) i de les corals infantils
pretavenles principals figures com una immensa sala d’esde I’escola (Xip Xapi 9songs), del rock.
pera, i els 200 participants
tots ells sota la direcci6 de
La Bandade Vent de I’escola
a la segona part del concert
Mariona S~nchez. Estrenaven va oferir tot seguit I’obra Dan- esperaven el seu torn tambe
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Es van quedar bocabadats.EIs
200 cantaires participants a la
segonapart ja eren davant
pdblic. Alumnesde grau mitj~,
la Coral Catasonsi el Cot de
joves Vakomb&amb el paper
de Cor Solista per, juntament
arab la bandade vent, fer un
delici(~s viatge per un segle de
melodies de Broadway.
Un segle de musicals
En aquesta obra, 100 anys de
Broadway,dos narradors (Marc
Lorenzoi Ndria OIle) presentaven cadascunade les set
ques que repassaven cronolegicament el genere musical,
mentre la bandai els cantaires anaveninterpretant fragments de recordades partitures de Richard Rodgers, Oscar
Hammerstein, Stephen Sondhelm, Irving Berlin o Andrew
Lloyd Weber,entre altres. Una
festa vibrant, per posarla pell
i set divertits personatges
de gallina.
Tot i estar concebudacom
al Petit Palau i comen(;aven una sola peqa, no es va poder
accedir a la m~ticasala de con- evitar que el pdblic esclat#s
certs per una ruta alternativa
en aplaudiments al final de
de tal maneraque, en menys cada part.
de 10 minuts, els 300 cantaiL’Escola de Mdsica Creu
res de la primera part estaven Alta, que recentment rebia
acomodatsal Petit Palau.
el .Tallaret d’Honor,, al seu
AII~, per amenitzar-los I’esbarri, la CreuAlta, va superar
pera, se’ls havia preparatI’acaixi ambaltissima nora el que
tuaci6 del mentalista sabade- suposavaun repte logistic de
Ilenc David Bar6, Primer Premi gran evergadura. I ho va conNacional de Mentalisme2014. vertir en un dia memorable
¯
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CR|TICADEMI SICA,- SlMFNICA

Un programa dens i ben defensat

de la Novena de Dvorak van
ser ets mes ben servits amb
details timbdcs,rftmics, equili
bris de plans i fraseig engrescadors en una obra arxiescoltada. Plantejada des de I’est~ndard romantic, nom~sla
difer~ncia del gest i actitud de
la batuta respecte al Brahms
ja palesava que, mesenll8 de
ser una simfonia abordada
anteriorment, sabien que cercaven: per exemple, un Largo
temperat sense ensucrament
ni tempi dilatats dotant, a m~s,
de gransforqa als silencis.
.Aeternam,,

L’estrena d’Aeternam del
sabadellenc Bernat Vivancos,
enguany compositor resident
al Palau de la Mdsica Catalana, acostava a I’oient a un
dels nomsque ja es un refe
rent m~senll8 de les limitades
contrades catalanes.
Escrita per a dos conjunts
de corda en disposici{3 antifonal i frontal al pdblic, un
cert tractament minimalista
i valors de nota Ilargs, no em
va semblar la rues suggerent
de les seves composicions ni
la m~sadequadaal programa.
EIs germans
Abel i Ar.a- Tom:~s,al violi i el violoncelrespectivament,
solistes ambI’OSVdivendres
passat a La Far~ndula
Per~) en aquests casos sap el
lector que el firmant as dels
Simforfia del NouMdn
gramadens, exigent i, en gene- s’apreciava, per exemple, un concert medi&tic arab Andrea que no s’amagade la necessiAmauTom~s(violoncel) i Abel Tom~s ral,
ben defensat per5 amb Andante sense cap voJada
Bocelli -per cert, sense cap tat d’una segonaaudicid.
IviolO. OrquestraSimf6nicadel Vall~s
resultats dissfmils en la pre
Ifrica i moviments extrems
anunci ni nota premsainfor(OSVI. Rui~n Glmeno.director. Obres
de Vivancos, Brahms[ Dvorak,
paraci5 de les obres. Quelcom molt perfectibles en les tex
mativa- i divendres i dissabte Demorairritant
fefaent
en
un
Dobfe
concert
oferia aquest repertori. EIs Per cert, la lentitud exasperant
tures
[
tractament
mot’vics.
T.M. La Far~ndula,
divendres
brahmsi~ esbiaixat, aseptic,
De bis, i per complaurequalnous gestors de I’OSV han de en I’adequaci6 de ]escenari
29/V/20~5.
sense la necess&ria capacitat
sevol ombrade dubte entre el
procurar que temps i econo- (feta ales fosques per un sol
ALBERTFERRERFLAMARICH expositivai an~lisi.
operari) va allargar en mesde
pdblic, van oferir la segonade mia, dosfactors reals i diffcils
La sensaci5de cautela i pru- ]es Danseseslaves Op. 72 de d’amarar, no Ilastrin I’excel10 minuts d’espera I’audiciO
a Far&ndulaacollia el
d~ncia en orquestra i director
I@nciainterpretativa. L’orques- de Brahms. Fos un problema
Dvorak.
darrer concert simfS- contrastaven ambla seguretat
is f~cil pressuposar escas tra t~ qualitat i els directors per manca de personal a La
nic de la temporada i compenetraci6 dels germans ses sessions d’assaig si
convidatso titular, idees.
Far&ndula o no, la demorava
de I’OSV en aquest
Tom~s.En aparenqa el balanq dijous I’OSVactuavaal temple
El mateix concert ho reflec
set irritant i nova rebreies justeatre. Ho feia amb un proera suficient per5 en ei detail
de La Sagrada Fam~lia en un tia: el tercer i quart moviments tificacions oportunes¯
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Sube y baja

a parece estar
patrimonio vea noticia de la
pinos con una
ad en el parque
ebido a su defiños antes de la
Cartuja era un
que reforestarara a la Muestra
ncompetencia,
que habían esen sus macetas
lándose en los
nde extenderse.
rangulados, ár-

boles sin la suficiente fijación al suelo y caídas
masivas de ejemplares (300 durante el mortal
vendaval del Bazar España en 1998, en que
murieron cinco personas, y 100 en otro acaecido en 2013), atribuidas en principio a los temporales pero cuya reiteración ha acabado por
descubrir el problema. Ante el riesgo de que se
derrumben sobre las personas, se está procediendo a la tala masiva, porque la seguridad
es prioritaria. Este caso y las polémicas por los
“arboricidios” en el Centro y por las podas masivas a destiempo demuestran una vez más la
necesidad de someter la política “verde” de la
ciudad a una auditoría y supervisión de un comité de expertos independientes, en línea con
lo ya acordado por el Ayuntamiento.

L. ALONSO | CONSEJERO DE TURISMO

El mejor cuatrimestre turístico en
Andalucía desde la crisis
Andalucía ha
cerrado su mejor
cuatrimestre turístico
desde el estallido de la
crisis económica, ya que un
total de 4,2 millones de
viajeros se alojaron en los
hoteles de la comunidad
entre enero y abril.

ARTUR MAS | PTE. DE LA GENERALITAT

Embargadas quince sedes de
Convergencia por el caso Palau
Un juez de Barcelona
ha ordenado el
embargo de quince sedes
del partido de Artur Mas
para asegurar su
responsabilidad civil como
presunto partícipe a título
lucrativo del saqueo del
Palau de la Música.

El infiltrado

Caridad de las cofradías
■ Un informe presentado en el II Encuentro de
presidentes de Consejos de Hermandades y
Cofradías revela que las hermandades andaluzas
destinan cada año 16,7 millones de euros a obras
de caridad y que de ese dinero, 4,5 millones (más
de la cuarta parte) son canalizados por las
cofradías sevillanas, sin que apenas se sepa.

el “Íbex”… Peer, siquiera paro ahí o en “Sian impuestos,
la mayoría mi-

e unos días de
na de toda crema; no es una
ha protestado
beneficiarios.
, si el hecho es
ien gana dinea crisis brutal
lias sin viviencontenedores.
sar” de eso, o
yores Sicav se
que ha supuesombres tan cobelló, Bhaynaatchi. Pero el
u rendimiento

maño ¿a quién
bancos hasta
ansferencias?
mantener un
espués de ims -El Corte In-

glés, por ejemplo- no supera el 5% del total
de sus ventas. El 5% de la ventas de una gran
empresa como esa, es mucho dinero, pero ni
de broma es el 12%.
Y es que el asunto no es ninguna broma.
Primero se creó un “bluf ” económico, sustentado en la construcción de viviendas, en
número tal que se sabía sería imposible vender, pese a lo cual los siempre cicateros bancos y cajas -sobre todo las cajas, manejadas
por políticos- dieron dinero sin medida, sin
preocuparle más que las ganancias obtenidas por consejeros y directivos, para, de inmediato, proceder a la más brutal concentración que hubiera podido imaginarse, hasta
dejar todo el panorama económico español
reducido a una docena de bancos. Fácil de
dominar. (Al revés). Fácil ponerse de acuerdo
para dominar, más aún si se cuenta con un
gobierno fiel y sumiso como el de Rajoy y sus
“generosos” privatizadores de clínicas, para
luego proceder a su compra.
¿Qué preocupa a Rajoy? Lo dijo al tiempo
que estos números se hacían públicos: mantener las diputaciones “porque garantizan
los servicios públicos en las poblaciones pequeñas”. No porque sean refugio de políticos
naufragados. Ni hablar. Que el chaval ya ha
demostrado su preocupación por la igualdad
de todos los ciudadanos…
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Lunes a viernes

Tirada
O.J.D.:
controlada
por PGD

Línea directa
Las pitadas en el Camp Nou
■ El Camp Nou se convirtió en el escenario de
un multitudinario acto politico contra la unidad de España. La final de la Copa del Rey fue
un espectáculo de escarnio contra todo lo
que nos une. Aquello, más que deporte, fue
una reivindicación del secesionismo basado
en el desprecio y en la burla de nuestros símbolos. Una vez más, partidos políticos independentistas y proetarras pretendieron escenificar ante el mundo su falta de patriotismo,
que fue transmitida por televisión. Semanas
antes asociaciones separatistas estuvieron
preparando al detalle la que sería una histórica pitada al himno y abucheo al rey Felipe VI.
Atacar los símbolos de una nación es un acto
grave de intolerancia, que se inspira en el
odio y mueve al odio; no es libertad de expresión, es violencia contra una inmensa mayoría de españoles que no están dispuestos a
soportar este acto hiriente, de absoluta falta
de respeto a nuestros sentimientos patrios.
Con los politicos que tenemos, ¿tendremos
alguna vez una España cívica, tolerante, unida y respetuosa con los sentimientos de todos
los españoles y sus símbolos?
Alberto Álvarez Pérez

parte, Telecin- octubre de 2001 y, a lo largo de estos años, ha acumulado ocho de la incorporación de la canPAÍS: España
FRECUENCIA: Lunes a viernes
usiasta del for- entregas, tres de ellas en TVE y las cinco restantes en Telecin- tante Mónica Naranjo a su juPÁGINAS:
22
nciado que es- co. La primera edición fue la más seguida: casi 13 millones O.J.D.:
rado, que deberá evaluar las
de per-179919
mamente y en sonas (el 68% de share)
actuaciones de jóvenes propresenciaron
a través de La 1E.G.M.:
el de-198000
TARIFA:
2000 €
spacio de ani- senlace del concurso, en febrero de 2002. Por el contrario, la úl- mesas de 4 a 12 años en distinÁREA: 144 CM² - 16%
SECCIÓN: BARCELONA
una, cuyo cas- tima entrega, estrenada en enero de 2011, solo estuvo un mes tas disciplinas como el baile, la
Junio, 2015
ó el pasado2 mes
magia, el humor o el canto.
en antena: Telecinco precipitó su final por la baja audiencia.

SortirAVUI


enceta una propostacentrada en el gènere negre. Operació Moldàvia és una comèdia musical coproduïda
per T de Teatre i protagonitzada per Xavi Mira i Albert
Ribalta (foto). Villarroel, 87.

EXPOSICIÓ

‘Nutrició, impuls vital’
La nova mostra del Museu
Blau aprofundeix en els
conceptes de nutrició i
alimentació i promociona
hàbits de vida saludables. Pl.

Avui, a les 22.30 hores. 16 euros.

Fòrum. De dimarts a diumenges.

món juntament amb la Simfónica de Londres, la Filarmónica de Berlín i la de Nova
York. Palau de la Música, 4. Avui,

5 euros. www.museuciencies.cat

a les 21.00 hores. De 24 a 108

Leonardo da Vinci, 4-5. Parc del



CONCERT

Filharmónica de Moscú
Dirigida per Yuri Simonov,
aquesta orquestra ocupa un
dels llocs més destacats del

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

euros. www.palaumusica.cat


ESCENA

‘Operació Moldàvia’
La programació de l’Off de
La Villarroel de primavera

www.lavillarroel.cat

Toni Albà
El nou espectacle de Toni
Albà, Bufonant, és un viatge
al fons de la creació teatral
on un bufó evoluciona en
un espai buit. Jove Teatre
Regina. Sèneca, 22. Avui, a les
21.00 hores. De 12 a 20 euros.

www.jtregina.com
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Intensosassajos per I’espectacle <<100anysde Broadway~>
ambalumnesde grau mi~, la coral d’adults Catasons,el cor Vakom~
i la bandaVent Sonats

Alumnes
del centre, fundat i dir~git per Eul~lia S~nchez

El Cor Vakoml~,participant del concursOhHappyDay

Celebrar 30 anys al Palau de la Mbsica
Uns 500 alumnesde I’Escola de Mdsica Creu Alta actuen aquest diumenge
cipaci5 al concurs de TV3 Oh
Happy Day. Un xou que va
La volien .fer grossa,, i aixf
omplir el Teatre Principal. EIs
ser~. Diffcil trobar un Iloc m~s cantaires del cor Vakomb~
emblematic que el Palau de feien fa pocs dies el preg6 de
la Mdsica Catalana, on diula festa Majorde la CreuAlta,
menge al migdia pugen mig on I’escola era distingida amb
miler d’alumnes de I’Escola
el Tallaret d’Honor.
de Mdsica Creu Alta per celebrar el 30~aniversari d’aquest Cantata sobre el rock
centre sabadellenc de I’enseLa festa al Palau de la Mdsica
nyament musical que t~ tree
s’obrir~ arab una primera part
locals a I’av. Onzede Setem- amb I’estrena d’una cantata
bre.
dedicada a la histOria del
Ser~ la culminaciOd’un curs rock’n’roll.
especialment intens, amb
La interpreten prop de 300
I’~xit
del seu cot Vakomb~ alumnes de 4 a 12 anys junt
amb I’espectacle #JoSocVKB amb lee corals infantile de
despr~s de la sonada partiI’escola Xip Xap i 9songs,
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acompanyats per set actors
i els professors de mdsica
modernade I’escola.
A la segonapart, una massa
coral de gaireb~ 200 cantaires formada pels alumnes
de grau mitj~ de I’escola, la
cora~ d’adults Catasons i el
cot jove del centre, els televi
sius Vakomb~-que faran de
cor solista-, presentaran 100
anys de Broadway juntament
amb narradors i la Bandade
Vent de I’escola, Vent Sonats.
Mariona S~nchez, directora
de lee formacionscorals i instrumentals de I’escola, ser~
la batuta del concert, que ha
exhaurit les 1.800Iocalitats a

la venda.
Cal recordar que el cor
Vakomb&te una agenda plena
de concerts, a Sabadelli arreu
de Catalunya, amb,,projectes
molt interessants,.

cal, des dels mespetits de P-3
fins a adults, passant per la
mdsicamodernai unavintena
d’especialitats instrumentals
que actualment ofereix arab
els seus trets caracter[stics:
metodologies musicals m~s
Noucurs i casal d’estiu
actives i participatives, proLlorenq Dom~nech diu que
grameeespec(fics, dos profesI’aniversari al Palau ,,pretesors per cada grup dels alumhemque sigui una festa,, on nes m~spetits, opcions d’hoparticipar~ el major nombre rafts... Centreautoritzat pel
d’int~rprets possible, tot un Departament d’Ensenyament
repte logistic. El centre, fundat de la Generalitat de Catalui dirigit per Eul)lia S~nchez, nya (que permetconvalidar les
compta amb 700 alumnes.
assignatures de FESO),tamb~
L’escola ja ha obert la ins
te el seu casal d’estiu, dedi
cripci~ del proper curs, que cat enguany
als ,,Top Ten,, arab
abasta la major oferta musi- espectacles setmanals ¯

