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Inici de la temporada de les galeries

33 Aquesta fotografia del Palau de la Música és una de les obres que presenta ‘Alrededor del sueño 5. Barcelona, 2015’, la mostra de la galeria Trama dedicada a Ángel Marcos.

Cap de setmana amb art
3Barcelona celebra la primera edició del Gallery Weekend amb la idea de projectar la ciutat
NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

L

a temporada galerística de
la ciutat arrenca demà i arrenca amb força: amb la celebració de la primera edició del Barcelona Gallery Weekend. Un esdeveniment que
durant quatre dies, de l’1 al
4 d’octubre, omplirà la ciutat d’exposicions, intervencions i rutes dedicades a
l’art, i que concentrarà colleccionistes, professionals del sector i públic local. La cita, que
s’inspira en les que
fa anys s’han celebrat a Berlín, París,
Nova York i més recentment a Madrid,
neix amb vocació
de continuïtat i
pretensió de situar
Barcelona al calendari de les cites internacionals de
l’art. I amb el consens del sector. Un
consens que no va
obtenir i va frustrar,
en part, la ja abandonada
idea de crear una gran fira a
la ciutat.
La cita coincideix, a més,
amb el Swab, la trobada que
l’art jove i emergent celebra
anualment a Barcelona. I
amb la reobertura d’algunes
de les galeries més significatives de l’art contemporani
–Carles Taché, Senda, Nogueras Blanchard, Ana Mas Projects i Balaguer–que, a causa dels alts lloguers del carrer de Consell de Cent, s’han
mudat a altres escenaris. A
més, a la cita li ha sortit una
contracita, també artística,

la Young Gallery Weekend, una iniciativa que els seus responsables defineixen com a «festival d’art independent» i que reuneix sales joves
«sense pressupost per acudir a les altres dues cites».
La idea del Barcelona Gallery
Weekend va néixer fa dos anys.
«Els esdeveniments col·lectius i
la visibilitat del món galerístic
estaven aturats. Necessitàvem
una iniciativa que canalitzés el
sector i li donés impuls»,
explica Joan Anton Maragall, president d’Art
Barcelona, l’associació impulsora de l’esdeveniment. I després
de dos anys de preparació i un pressupost
de 350.000 euros
(180.000 dels quals
aportats per les administracions) la
iniciativa ja és una
realitat.
Els objectius
d’aquesta trobada són tres: «Posar
Barcelona al mapa de l’art contemporani; fer més presents
les galeries a la ciutat, i recuperar el colleccionisme d’aquí,
que és poc però existeix», apunta Maragall. Tot amb «una
proposta d’artistes
locals, que a la vegada és una proposta
internacional i global», continua.
Els números, sobretot
els del pressupost, impressionen:
21 galeries
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MÉS OFERTA

EL SWAB OBRE
A LA FIRA

33 ‘Carroña’, escultura de Javier Pérez amb cristalls de murano, a Taché.

La cita pretén
entrar al circuit
internacional, acostar
les sales al públic i
activar el col·leccionisme

de totes les associacions del sector, no només les integrades en Art
Barcelona, estrenen exposició; cinc
intervencions efímeres de sis artistes es reparteixen en espais singulars de la ciutat; una vintena de
museus hi participen amb activitats; quatre rutes faciliten la visita
i una seixantena de col·leccionistes
vénen convidats a la cita. «Arribar
fins aquí, amb un context de crisi
com l’actual, ja és un èxit», sentencia Maragall.
Les 21 exposicions en marxa han
passat per un comitè de selecció per
assegurar-ne la qualitat, i només una
proposta ha quedat fora. I les cinc
intervencions han sigut comissariades per l’equip Latitudes (Max Andrews i Mariana Cánepa). Per recórrer-ho tot, els organitzadors proposen quatre rutes per diferents zones
de Barcelona que també inclouen
la visita a les institucions participants. Com a exemple, presentem

PRESSUPOST
J La setena edició de la fira
d’art contemporani i emergent
Swab obrirà les portes al
pavelló italià de la Fira de l’1 al 4
d’octubre amb 65 galeries (sis
més que l’any passat) provinents
de 22 països i l’obra de 200
artistes. I amb dos autobusos
llançadora que enllaçaran
el centre de la ciutat amb la
trobada. El pressupost de
l’actual cita és de 250.000 euros,
d’aquests l’Administració
n’aporta 75.000: 50.000 l’Icec
i 25.000 l’Icub.
NOVETATS
J Entre les novetats que
aquest any presenta la trobada
destaquen el Swab Performance
i el Swab Seed. La primera,
comissariada per Juan Canela,
presentarà una sèrie d’accions i
intervencions relacionades amb
el cos, el temps, l’espai i l’acció.
I comptarà amb la participació,
entre altres, de Lara Khaldi &
YazanKhalil i Ely Daou. Per
un altre costat, el Swab Seed,
comissariat per David
Armengol, donarà veu a
propostes independents
obertes al marge de les
institucions a Barcelona,
Madrid i Berlín.
L’ÀFRICA, LA XINA I EL CARIB
J També hi haurà espai per
a la pintura africana i del
Carib (Swab Gate), i l’art
xinès (Swab Zhongguó).
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PROPOSTA

Exposicions
amb permís
per fer ‘selfies’
33 La proposta expositiva del

Barcelona Gallery Weekend no és
l’única oferta de la ciutat durant
aquest cap de setmana. La resta
de sales d’art de Barcelona també presenten temporada, encara
que la majoria al marge de la cita,
i també activen propostes per
acostar el públic a les galeries. Així, els centres associats al Gremi
de Galeries d’Art de Catalunya
(GGAC) han posat en marxa un
concurs de selfies. La iniciativa
consisteix a fer-se una fotografia
davant una peça exposada en una
de les sales agremiades per després penjar-la a les xarxes socials
amb l’etiqueta #ILike_Art. La
imatge que tingui més acceptació
serà la guanyadora, que es donarà a conèixer el 13 d’octubre. Les
col·lectives, focalitzades en diferents gèneres, i els artistes catalans de totes les èpoques centren
les exposicions de les 56 galeries
del gremi.

l’itinerari de l’Eixample sud: comença amb el conceptual Antoni
Llena a A34 per passar a una de les
intervencions, en aquest cas de
Jordi Mitjà al Museu Geològic del
Seminari de Barcelona, i continuar amb el pop-up per mostrar els últims treballs de Rut Morán que fa
la galeria Sicart que, ubicada fora
de la ciutat, compta amb la complicitat de la sala Joan Gaspar. Perejaume llueix en el següent punt:
la galeria Joan Prats, mentre que
les avantguardes històriques es
concentren en l’últim tram de la
ruta: Barbié amb una col·lectiva,
Mayoral amb una proposta sobre
Dalí, i Dalmau amb una mostra sobre Torres-García.
FESTA AL MACBA / Els altres tres itine-

raris discorren per zones clàssiques del circuit de l’art, com el carrer d’Enric Granados i el Casc Antic, i per nous escenaris de concentració de galeries com l’Hospitalet, on s’han instal·lat Nogueras
Blanchard i Ana Mas Projects, evidenciant així que el mapa artístic
està canviant. I presenten ofertes
per a tots els gustos que van des
d’artistes internacionals de solvent trajectòria com Matt Mullican (Projectes SD) fins a propostes
arriscades com la de Bouchra Khakili (ADN Galería).
Les intervencions efímeres les
firmen, a més de Jordi Mitjà, Dora García, Daniel Steegmann, Pere
Llobera i Rasmus Nilausen, i David
Bestué. I se situen en espais tan poc
donats a l’art com la Biblioteca del
Camp Freudià, l’Umbracle, els jardins de La Central del Raval i la casa modernista de l’antiga fàbrica
Cosme Toda.
El tret de sortida serà demà
(21.00 h) amb una festa al Macba
oberta a tota la ciutat. H
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33 L’artista Santi Moix, amb un dels frescos i coloristes murals que ha pinta

Una església q

3Santi Moix intervé amb color i natu
N. F.
BARCELONA

S

anti Moix ha passat molts
estius a Saurí (Pallars Sobirà), així que quan els veïns
del poble, en plena festa
major, li van preguntar si volia intervenir la seva església romànica,
ell va dir que sí. Encara que no va
pensar que la cosa arribés a port. Però hi va arribar. Així que l’artista establert a Nova York es va posar mans
a l’obra. L’objectiu immediat: casar
l’art contemporani amb una església del segle XII per recuperar-la.
L’objectiu a llarg termini: «Intervenir esglésies mil·lenàries de la zona
que fa anys que estan tancades per
reobrir-les i crear una ruta per atraure públic», apunta.
Quan va començar a pensar en el
projecte, tenia molt clar que volia
fer un treball ple de «color i energia»
com més allunyat millor de la «foscor i la tristesa» que a vegades evoquen aquests llocs. I una intervenció que permetés als feligresos «sentir-se a gust, deixar-se anar i buscar
el seu món interior sense imposar
imatges». En resum, «una decoració
plena de flors i naturalesa que fes
referència a l’entorn on està ubicada». El resultat el defineix Moix com
«una cova de colors» i com «una església que és un jardí». Tot esquitxat
amb textos de J.V. Foix i Kavafis.
Primer va pensar a projectar imatges i fer créixer fongs que dibuixessin l’espai. Però el Centre de Restau-

33 L’equip de Santi Moix treballant e

33 Un dels poemes de Kavafis.
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15 €
7,50 €

te 3 d’octubre
arca amb grans
un tast de més

Música espanyola del XX
palaU De la MúSiCa - barcelona
els dies 2 d’octubre i 16 i 24 de novembre
reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

fins a 49 €

30 %

Iberia Classic és un espectacle de música i dansa amb clàssics com El
Amor Brujo o altres obres d’Albéniz o Manuel de Falla. La música
espanyola del XX ha produït obres d’alt nivell artístic instrumental, vocal
o per a dansa. Aquest concert recull les peces més cèlebres.

peRióDiCO

per a tR3SC BàSiC / pReMiUM / SUBSCRiptORS el peRióDiCO

MúSiCa

saxo tenor de
mes B. lewis

DitORi (Sala 3) - bcn

de novembre / 21.00h
rades, a www.tresc.cat

aRtS eSCèniqUeS

25 €
15 %

‘Mar i Cel’, himne
dels pirates
teatRe viCtÒRia - bcn

Del 2 d’octubre al 29 de
novembre / www.tresc.cat

46-29 €
20-25 %

es Brandon Lewis, un tità del saxo tenor,
enta el seu disc Days of Freeman.

Conegut musical inspirat en l’obra d’Àngel
Guimerà. Amb música d’Albert Guinovart.

SC BàSiC / pReMiUM / SUBSCRiptORS ep

tR3SC BàSiC / pReMiUM / SUBSCRiptORS ep

Fes-te’n soci a www.tresc.cat
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Les galeries d’art obren un nou cicle

Els galeristes fan pinya
La Barcelona Gallery
Weekend proposa
quatre dies d’intensa
activitat artística per
reanimar el sector
M. Palau / M. Frisach
BARCELONA

Les galeries d’art de Barcelona s’han cansat de la crisi. O, millor dit, de rebre
les seves garrotades amb
els braços plegats. Vuit
anys de tempesta perfecta
han estat letals per als
seus negocis, fins al punt
que per a la gran majoria el
dilema era inajornable:
tancar o regenerar-se. La
segona opció s’ha imposat
en un bon nombre de casos. I la major part han
coincidit en aquest inici de
temporada. Extraordinària coincidència.
S’obre un nou cicle en el
galerisme barceloní. El
president de l’associació
Art Barcelona, Joan Anton Maragall, parlava fa
uns dies de refundació del
sector. En molts sentits.
Per començar, d’ubicació
de locals. Consell de Cent
ha perdut la seva categoria de carrer principal de
les galeries de la ciutat. Es
manté dempeus, però ha
quedat molt desdibuixat i
sort en té de les galeries
que els últims temps
s’han anat situant al carrer Enric Granados.
Els lloguers desorbitats
s’han traduït en una fugida massiva d’espais tan
històrics i de referència
com la Carles Taché o la
Senda, que aquest setembre han estrenat, o estan a
punt de fer-ho, noves seus
lluny del centre. Ana Mas i
Nogueras Blanchard també canviaran d’aires, en
aquest cas a l’Hospitalet,
el que suposa una veritable revolució en el concep-

te tradicional del món galerístic: lluny de Consell de
Cent s’hi viu millor perquè
hi ha locals més grans i a
més bon preu i altres dinàmiques culturals i socials
més propícies per desenvolupar els negocis.
No és per casualitat que
tots ells hagin escollit
aquests dies per inaugurar els seus projectes renovats. La refundació de la
que parla Maragall és també, i sobretot, anímica i
tindrà a partir d’aquest
dijous un tret de sortida
excepcional: la Barcelona
Gallery Weekend. Una
gran festa de l’art, per dirho ras i curt. Una celebració que vol desafiar els estats d’ànim tan decaiguts
en el sector.
La Barcelona Gallery
Weekend emula esdeveniments similars que es fan
en moltes ciutats europees. Seran quatre dies
(de dijous a diumenge) per
viure intensament les exposicions que han preparat 21 galeries de la ciutat i
un extens programa d’activitats, intervencions i
més mostres en una vintena més d’espais, des de
museus fins a indrets on
habitualment no hi ha cap
rastre artístic.
“Una finestra a la vida
artística barcelonina”, en
diuen els organitzadors,
Art Barcelona. L’associació d’art contemporani de
la ciutat ha dut la iniciativa, però no es cansen de
dir que sense el “consens”
de tot el sector no hagués
estat possible tirar res endavant. Un consens que
sempre es resisteix en un
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Les quatre rutes de l’art
1.

Eixample nord

2.

Eixample sud

ADN: Bouchra Khalili
Miró
Marlborough: Antonio López
Estrany de la Mota: Francesc Ruiz
Marc Domènech: Magnelli, Melotti, Miró
ProjecteSD: Matt Mullican
Biblioteca del Campo Freudiano: Dora García
A34: Antoni Llena
Museu Geològic del Seminari: Jordi Mitjà
Sicart/Joan Gaspar: Ruth Morán
Joan Prats: Perejaume
Jordi
Barbié: Col·lectiva
Mitjà
Mayoral: Salvador Dalí
Dalmau: Joaquín Torres-García

3.

Ciutat Vella-Raval
Senda: Mathieu Pernot
Mathieu
Palmadotze: Daniel G. Andújar i Rogelio López Cuenca
Pernot
Balaguer: Diego Pujal
Umbracle Parc de la Ciutadella: Daniel Steegmann
Blueproject Foundation: Col·lectiva
Artur Ramon: Col·lectiva
Trama: Ángel Marcos
Àngels Barcelona: Richard T. Walker
Jardins de La Central del Raval: Pere Llobera i Rasmus Nilausen
il
etHALL: Matt Madden

4.

David
Bestué

Montjuïc-l’Hospitalet
Pavelló Mies van der Rohe: Ignacio Uriarte
Carles Taché: Col·lectiva
Nogueras Blanchard: Mladen Stilinovic
Ana Mas Projectes: Lucía C. Pino i Irene van de Mheen
Cosme Toda: David Bestué

sector eternament dividit.
De fet, les 21 galeries que
hi participen no són pas
totes sòcies d’Art Barcelona; n’hi ha del Gremi i també d’independents.
El criteri per seleccionar-les ha estat exclusivament “la qualitat” de les
exposicions que proposaven fer. Un comitè assessor ha examinat amb lupa
els seus projectes. I el repertori escollit és molt
plural. Així, la programació agermana primeres
espases de l’escena internacional (Matt Mullican),

nacional (Antonio López)
i local (Perejaume) amb
talents emergents (Diego Pujal). L’art contemporani de més risc (Matt
Madden) conviurà amb
l’avantguarda històrica
(Torres-García, Salvador
Dalí). I no tot succeirà dins
de les galeries. El programa Composicions integra
una sèrie de cinc instal·lacions (signades per David
Bestué, Dora García, Jordi
Mitjà, Rasmus Nilausen
& Pere Llobera i Daniel
Steegmann Mangrané) en
llocs tan peculiars com la

21 galeries
presenten a
partir de dijous
un programa
d’exposicions
excepcionals
Biblioteca del Camp Freudià, fundada el 1977 i ubicada a la Diagonal, o l’antic
recinte industrial Cosme
Toda de l’Hospitalet.
En definitiva, un cartell
obert i divers que s’ha or-

denat en quatre rutes urbanes que pràcticament
es poden fer totes a peu:
l’Eixample nord, l’Eixample sud, Ciutat Vella-Raval
i Montjuïc-l’Hospitalet. La
majoria de les exposicions
perviuran més enllà de la
clausura de l’esdeveniment, però algunes només
es podran visitar durant
aquests quatre dies.
Una seixantena de colleccionistes estrangers
han respost a la invitació
que els ha fet l’organització (dins la qual Imma Mora, veterana gestora cultu-
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Catalunya és més aviat un rierol mig sec. Els artistes tam-

El moviment és imprescindible. I aquesta setmana, la

circumstàncies obliguen galeristes fins ara situats en

pais i la fira Swab sacsejaran la capital catalana amb

Barcelona, a moure’s cap a altres indrets de la ciutat. Els
hi anirà bé? És una incògnita. Però el que està clar és que

nar el públic i el col·leccionista. I és que sense il·lusió
no hi ha ni mercat, ni art. (Ni res).

TARIFA:
13684
E.G.M.: 133000
Barcelona Gallery Weekend, la inauguració de nous esbé es lamenten
de €
la sequera. Però vet aquí que diferents

i es reinventen
Carles Taché

Nogueras
Blanchard

————————————————————————————————

Carles Taché, un dels galeristes més influents de
Barcelona, ha marxat de
Consell de Cent per obrir
“la meva galeria ideal”. Està situada en un passatge
interior del carrer Mèxic,
a quatre passes de Caixafòrum, i ocupa una antiga
nau industrial de 1.200
m². És la galeria més gran
de l’Estat espanyol, amb
cinc espais diferents per
fer-hi exposicions. El projecte de rehabilitació el va
encarregar al jove arquitecte Jorge Vidal, que ha
respectat l’essència de
l’edifici ■ ELISABET MAGRE

————————————————————————————————

Forta aposta la que ha fet
la galeria Nogueras Blanchard traslladant la seva
seu del barri del Raval barceloní a la planta baixa
d’un edifici industrial de
l’Hospitalet de Llobregat,
en el cor del nou districte
cultural de la ciutat. Àlex
Nogueras diu que el canvi
pretén “redimensionarnos en la nostra voluntat
primigènia”. La galeria
continuarà exposant artistes consolidats però
desconeguts per al gran
públic ■ JOSEP LOSADA

Senda

Ana Mas
Projects

————————————————————————————————

Senda és una altra de les
sales d’art que ha abandonat Consell de Cent i
ha apostat per traslladarse al carrer Trafalgar, a
tocar del Palau de la Música . Ubicada en una antiga fàbrica tèxtil, la sala,
amb dues plantes per a
exposició, ha guanyat
metres i alçada de sostre.
Remodelada pels arquitectes Carles Puig i M.
Antònia Mir, conserva
l’aire del seu origen industrial amb un bell toc
de modernitat. A la imatge, el seu director, Carlos
Duran. ■ ORIOL DURAN
ral, juga el paper de directora). L’interès per situar
la capital catalana en el
mapa de l’art internacional és l’essència d’aquest
projecte. “Ja hi és, però sovint li manca visibilitat”,
lamenta Maragall, convençut que, col·leccionistes estrangers a banda,
l’esdeveniment també serà atractiu per als col·leccionistes locals, “pocs, però n’hi ha. Els hem perdut
els últims anys i ara toca
recuperar-los”.
Així i tot, la Barcelona
Gallery Weekend vol ser,

S’han dissenyat
quatre rutes
urbanes amb la
complicitat de
museus i espais
alternatius
per sobre de tot, una festa
ciutadana. No s’entendria que fos d’una altra
manera tenint en compte
que la Generalitat i l’Ajuntament en financen bona
part del seu pressupost
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(el total voreja els
320.000 euros i les institucions aporten prop de
180.000 euros; la resta
s’ha cobert amb empreses
patrocinadores, mecenes
particulars i les mateixes
galeries
participants).
“Les galeries volem ser
més presents en la vida
dels ciutadans. Volem que
l’art generi inquietud i
plaer al màxim de persones”, exclama Maragall. I,
per això, cal estímuls que
la Barcelona Gallery Weekend s’ha preocupat de
cuidar. Per exemple, la

————————————————————————————————

Ana Mas, que fins ara estava associada amb Rocío
Santa Cruz a la galeria
+R, s’instal·la pel seu
compte just al pis de sobre
de la Nogueras Blanchard, amb un projecte
amb doble seu a l’Hospitalet i a San Juan de Puerto
Rico, cosa que permetrà
un transvasament d’artistes a banda i banda de
l’Atlàntic. Rocío Santa
Cruz també inaugurarà
properament la seva pròpia galeria a la Gran Via
barcelonina ■ J. LOSADA
gran festa d’inauguració,
dijous a les nou de la nit al
Macba, no serà restringida a les habituals invitacions, sinó que s’obriran
les portes a tothom.
Primera edició de la
Barcelona Gallery Weekend. I tothom té ganes ja
de començar a pensar en
la pròxima, per perfeccionar-la. La comissionada de
Cultura de l’Ajuntament,
Berta Sureda, que ha heretat el projecte del govern
anterior, va assegurar ahir
que entra plenament en
els seus plans. ■

Creix la fira d’art emergent Swab

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La fira d’art emergent Swab
és ja una cita totalment consolidada a Barcelona. Arriba a
la seva 8a edició al Pavelló
Italià de Montjuïc, amb la participació de més galeries (65
de 22 països) i nous programes comissariats. Enguany,
coincideix amb la Barcelona
Gallery Weekend, circumstància que el fundador i director de la fira, Joaquín DíezCascón, celebra especialment perquè creu que afavo-

rirà els dos esdeveniments.
Entre els nous programes
destaquen un cicle de sis
‘performances’ i i Swab Seed,
en el qual David Armengol ha
triat 8 espais (galerístics i no
galerístics) alternatius en la
seva fórmula d’exposar i produir projectes artístics. També en les mateixes dates se
celebra la segona edició de la
fira Art Photo BCN, a l’hotel
chic&basic Ramblas. Un cap
de setmana molt intens.
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FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 49

O.J.D.: 141874

TARIFA: 4172 €

E.G.M.: 683000

ÁREA: 158 CM² - 14%
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un ‘Nabucco’
tge sobri

C R Í T I CA D E M Ú S I CA

uest Verdi que dirigirà Daniel Oren

Intensitat
expressiva
SimfònicsalPalau
Intèrprets: Orquestra Simfònica

del Vallès. Cor de Cambra
de Granollers, Cor Jove i Cor
infantil Amics de la Unió.
ARSinNova Cor de Cambra i
Cor d’Homes d’Igualada. Xime
na Patricia Agurto, Jordi Domè
nech i Toni Marsol, solistes
Direcció: Rubén Gimeno
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (26/IX/2015)
JORGE DE PERSIA

artina Serafin i el director d’escena Daniele Abbado

gers opressors’. A la cen
passar per alt perquè esta
que l’escrigués un com
stríac”.
en compte les recents
catalanes, espera Abbado
ctura fins i tot més actual
drama per part d’alguns
“Cada públic reacciona
nera diferent i el director
ha de consentir que l’es
pugui imaginar coses.
c aquí un convidat i no em
pensar què podria ima

pa

arifes, el Liceu fa
a: s’han donat de
9 abonats mentre
persones s’han do
davant la flexibilitat.
asch, director gene
a que el teatre avan
ecuperació econòmi
ies a La Traviata i el
’estiu, tanquem la
mb un dèficit de
uros”. La 2013/14
9 milions negatius.

JORDI PLAY

ginar el públic barceloní”, respon.
“Aquesta òpera és una història que
parladelallibertat,unaparaulaque
avui s’ha anat perdent”.
Nabuccodonosor, que aquí es
converteix en un poderós i ric in
dustrial dels anys trenta del segle
passat, és l’exultant baríton Am
brogio Maestri (Luca Salsi en el se
gon repartiment). I dóna vida a la
seva filla Abigaille la soprano Mar
tina Serafin (Tatiana Melnychenko
en l’altre cast). Veus totes dues que
ja van demostrar l’excel∙lència en la
recent Tosca del Liceu i que s’en
fronten a veritables reptes vocals.
“Verdi componia per primera ve
gada un paper protagonista per a
baríton –apunta Maestri–, amb les
seves àries i cabalette, cosa que
t’obliga a utilitzar tessitures agudes
i a cantar amb una inflexió ottocen
tesca”.“Ésunpapermoltdifíciltèc
nicament, però meravellós –afe
geix Serafin–, vas de l’enveja i la set
de revenja condemnada al fracàs,
fins a la súplica del perdó de Déu”.
Aquesta coproducció que el Li
ceu va emprendre amb tres teatres
d’òpera més es va estrenar el 2013 a
l’Scala, va viatjar poc després al Co
vent Garden i posteriorment reca
larà a la Lyric Opera of Chicago.c

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Amb un èxit de públic formida
ble va començar la temporada al
Palau de la Música l’Orquestra
Simfònica del Vallès. Cert és que
els cors convoquen molts espec
tadors,imésenconjuncióambel
Carmina Burana d’Orff, però no
ho és menys que la seva selecció
va ser molt encertada per a l’oca
sió. L’orquestra va superar des
ajustos, mostrant un molt bon
esperit de treball amb el seu di
rector, Rubén Gimeno, precís,
que va provocar una versió d’in
tensitat expressiva tant en De
bussy com en l’Orff.
Va obrir la sessió amb una
ajustada versió del Prelude à
l’aprèsmidid’unfaunedeDebus
sy amb bon treball en les fustes,
en particular la flauta solista.
L’enllaç immediat amb la canta
ta de Carl Orff –sense mitjançar
aplaudiment– va crear un clima
encertat, contrastant, cosa que
va ser un dels signes de la sessió.
Bona potència, afinació i atenció
delsdiversosgrupscorals,desde
les veus masculines fins a la ten
dresa de les veus blanques del
Cor Infantil Amics de la Unió.
Granollers pot estar orgullosa
dels seus productes musicals.
L’OSV es va mostrar com mai
en qualitat i aposta pel treball. El
bon nivell de solistes va aportar
caràcter: el baríton Toni Marsol,
en vena operística i amb perso
nalitat, potència i timbre ade
quat; la soprano Ximena Agurto
i el contratenor Jordi Domè
nech van completar la bona ac
tuació vocal. No hauria estat so
brer un apunt pedagògic projec
tant els textos, o completant les
escasses notes al programa. El
context en què es va presentar
aquestacantataentempsdeHit
ler mereix una explicació.c
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durante su primera estancia
en el Líbano en 2008.
El propio Arjona aprendió
las recetas más tradicionales
del Líbano, como la ensalada
29 Septiembre,
2015
‘tabulé’
o ‘fatush’, y
las llevó
posteriorente a España con
él, junto a los ingredientes
locales. Tanto los militares
como los jóvenes libaneses
han aprendido además algunas palabras en el idioma del
otro, y han podido degustar
los platos que han cocinado juntos, al término de los
cursos que dieron comienzo
hace dos semanas y todavía
se prolongarán.
Los estudiantes libaneses se
han familiarizado con el salmorejo, la crema catalana y,
por supuesto, la más que conocida paella.

muy flamenco y con duende», dijo ella en una rueda de
prensa. A ambos se les pudo
ver en Diario
actitud
PAÍS:
España
FRECUENCIA:
cariñosa
en
el
barrio
madrileño
de
Mirasierra.
Tal
PÁGINAS: 48
O.J.D.:
y como recoge en exclusiva la revista ‘Pronto’, la
TARIFA: 555 €
E.G.M.:
pareja disfruta del inicio de su relación, y por priÁREA: 109 CM² - 10%
SECCIÓN: CONTRAPORTADA
mera vez se les ha ‘cazado’ juntos.
C8:8EK8EK<G8CFD8J8E98J@C@F8:KL8IÝ
:FECFJ:?@:FJ;<C:FIF;<J8@EKD8I:
La cantante madrileña Paloma San Basilio actuará el
27 de noviembre en el Palau de la Música Catalana
junto con Los Chicos del Coro de Saint Marc para
presentar el disco ‘Voces para el alma’. Se trata de
un proyecto fruto de un «enamoramiento artístico»
entre la cantante y el coro infantil más conocido del
mundo que están presentando en gira.

;P

<C8:KFIPGFCàK@:FKFE@:8EKä#
Ê:8Q8;FË<ED8;I@;:FEJLEL<M8G8I<A8
El actor y político Toni Cantó ha sido ‘cazado’ en
el Metro de la capital mostrándose muy cariñoso
con su nueva pareja. Se trata de Lourdes Verger,
una experta en marketing y publicidad. De hecho,
ha trabajado en el departamento de Marketing de
la Cadena Ser durante más de cinco años.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 4438

TARIFA: 247 €

E.G.M.:

ÁREA: 240 CM² - 26%

SECCIÓN: ESPECTACLES
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CR|TICADEMI SICA SlMF NICA
sopranos, baixos i la coral
infantil) aix[ corn els solistes. Jordi Domenech
reiterava I’excel.lencia tecnica
i expressiva que el caracteritza en un rol pec compromes, mentre que Ximena
bon treball musical.
Xlmena
AgtJrto,soprano.
ToniMatAgurto encisava amb una
En primer IIoc, per la fersol, barEon.
JotdlDon~nech,
contra- tilitzaci6
professional d’alemotiva Im trutina (ndm.
tenor.CotdeCarnbra
deGranoilers,
guns
joves
faristols
que
a
21) de noble fraseig, fiatto,
ColJoveI CotInfantilAmics
dela
Unie, ARSinNOVA
Corde Cambra
I
homogeneftat t~mbrica i
I’estiu participaven de la
Cotd’Homes
d’lgualada.
Orquestra Jove Orquestra Simfenica
arrodonida amb impecables
Slmf~nlca
del Vall~s(OSV).Rut~n
del Varies. Per aquest motiu amb ascensos al sobreagut
Glrneno,
director.
Palaude la M~1slca
Catalana,
dis- el Preludi a la migdiadad’un (Dutcissime num. 23). No
laurie de Debussy,escoltat al
obstant, en unes intervensabte26/]X/2015
juliol, obria la sessie. A des- cions tan breusi ja estudiatacar la solista de flauta i un des, la par[itura a I’escenari
es un demerit. Igualment
ALBERTFERRERFLAMARICH tractament romantitzat de la
pe£a gens ofensiu. NaturalToni Marsolreafirmavala vis
’onanista recurr~ncia
ment,seria d’il.lusos esperar c(~micai rotunditat vocal que
de I’OSV al repertori
una obertura o poemasimf~li record&vemjugant, ames,
mes taquiller en part
nic (El carnaval Rom&
de Ber- ambuna impostacie afalseve justificada per les neceso lioz era un complementideal
tada a Dies, nox et omnia
per instrumentaci(~i car~cter) (nLim. 16).
sitats econOmiques
i la disponibilitat hor~ria d’assaig abans de la coneguda obra
Ruben Gimeno va pedien una agendai gestie de la
de Carl Orff.
lar la hibridacie d’afectes i
formacie diffcils de compagiCorn a conseq(Jencia,I’atac
ndmeros musicals (des de
nar. Programar els Carmina immediat del fames ,,Oh Forla marxa,la dnasa,I’oracie,
Burana escoltats fa quatuna, era un gest de continuiel plany, ...) desd’un treball
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silenci dramatic i suspensiu? La potencia dels conjunts
part dels mateixos solistes,
algunade les corals i sota el
i details idiom~tics suggeO be una manera d’agermateix Ruben Gimenoindica
manar obres internament i
rents corn I’ arrancadabarque I’orquestra ha de supe- externa tan dissrmils corn
tokiana de la Tanz (ndm. 6)
la visie paradisfaca a la que i I’equilibri meledico-rftmic
rar moltes traves internes.
remeten Debussyi Or[f?
d’una obra tfmbricament
Pete, es clar, els resultats, la
plena assist6ncia i I’ovaci6
Entercer Iloc cal felicitar les rica, tot i I’escassavarietat
del pdblic avalenla cartellera.
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La recurr ncia de
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 15

O.J.D.: 141874

TARIFA: 2980 €

E.G.M.: 683000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: MONOGRAFICO

29 Septiembre, 2015

CONFERENCIA
INTERNACIONAL

TENDENCIAS

EN RRHH

~E] pr6ximo 9 de octubre
Barcelonavolver~la set el escenario de la Conferencia Internacional sobre Recursos Hu
manos, cuyo certamen de
2014 tuvo una gran acogida.
La segunda edici6n, que
se celebrarfi en el Palau de la
Mfisica Catalana, contar~ con
la participaci6n de 15 ponentes internacionales de dife-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

rentes compafiias, comoSeat,
Massimo Dutti, Telef6nica,
Baker & McKenzie, Career
Partners International o Fu
ture Management Group AG,
entre otras, que presentar~n
sus ideas y conclusiones sobre
las tendencias actuales y futu
ras en recursos humanos,
como el papel que juegan la
innovaci6no la digitalizaci6n.

do Montage of Heck:The HoRecordings. SeFRECUENCIA:
trata de Diario
de 200
PÁGINAS: 48material de las más
O.J.D.:
9429
horas
de
música
inédita
de
los
TARIFA: 360 €
E.G.M.: 102000
archivos de Cobain.
PAÍS: Españame

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: GUIA
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MÚSICA

Paloma San Basilio y
los Chicos del Coro,
en Barcelona

uminación de la iglesia de Sant Llorenç.

uz

on el nuevo sistema de
millar de personas

DELSHAMS

mplo.

r Jaun toragraFunDipuaeria

(25.000€), así como la colaboración de muchos fieles, que han
prestado más de 70.000 euros
para poder pagar el material y
la obra a la espera de que se materialicen las subvenciones.
Durante el acto también se
presentó el nuevo material de
divulgación de Sant Llorenç, un
libro-guía editado por el Centre
d’Art d’Època Moderna (CAEM)
de la Universitat de Lleida y un
DVD con imágenes del templo
y la narración de mosén Jesús
Tarragona, que se convirtió también en el otro protagonista de
la jornada, rememorando sus
veinte años como rector de la
parroquia restaurando los retablos y campanas y colocando
el órgano. Montse Macià (IEI),
Fèlix Larrosa (Paeria) e Isabel
Buesa (Endesa) destacaron “un
día importante para el patrimonio de Lleida y del país”.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

❘ BARCELONA ❘ La cantante Paloma San Basilio actuará el 27
de noviembre en el Palau de
la Música Catalana de Barcelona junto con Los Chicos del
Coro de Saint Marc, el coro
infantil más popular del mundo, para presentar el disco Voces para el alma. Este álbum
conjunto con la voz de San
Basilio y las voces blancas del
coro francés saldrá al mercado el próximo 23 de octubre.

RECREACIÓN

Entradas para la
obra‘Les Bruixes
del Pont del Boc’
❘ LLEIDA ❘ La asociación de vecinos de Copa d’Or i Sot de
Fontanet de Lleida ya ha
puesto a la venta las entradas
(3€) para el espectáculo de
recreación histórica Les Bruixes del Pont de Boc, el próximo sábado a las 20.30 h. Pueden adquirirse enTurisme de
Lleida (c. Major), el Centre
Cívic de Balàfia y La Llar dels
Animals (av.València 19).Aforo limitado a 600 personas.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 39

O.J.D.: 1099

TARIFA: 1008 €

E.G.M.:

ÁREA: 403 CM² - 48%

SECCIÓN: ESPECTACULOS
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Diana
Kralinaugurat4 estes~d~k)en
un conciertoen el
Atx:ito~ddFomm
el
47 VoI-Damm
Fesl~
vaJIntemacional
de
Jazzde Barcelona,
quetarnbi~nconlar~
c~ lasac~uad~es
de Chucho
Vald~,
la MariaSchneider
Orchestra
y la Sant
AndreuJazzBand.

nadagratuitaenel
Parc Central del

Tea~SantCugai,jmtoa Txarango
y la Bat~Big La~nBetel el 21 ene~
SantJo~Clubde Bar~y en el TeaSe
Jo~nlutel 22 de no~.Otaoscon-
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