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MÚSICA

El llegat del guitarrista
Miquel Llobet ja és públic
El Museu de la Música adquireix el fons
documental del “Paganini de la guitarra”
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Una de les joies del Museu de la
Música és la col·lecció de guitarres
de Miquel Llobet: divuit instruments que formen part de la història d’un dels més grans guitarristes
del país, deixeble de Francesc Tàrrega i contemporani de músics com
Enric Granados, Isaac Albéniz i
Emili Pujol, i un dels protagonistes
del “període més esplendorós de la
guitarra de concert”, tal com va explicar ahir el director del museu,
Jaume Ayats. Tanmateix, Llobet
(Barcelona, 1878-1938) és “una figura oblidada, sovint deixada de
banda”, recorda Ayats. “Llobet va
morir durant la Guerra Civil, i durant la postguerra el seu record es
va esvair”, afegeix.
Precisament preservar i explicar
el patrimoni i donar-hi valor és una
de les funcions del Museu de la Música, i ara ho podrà fer amb Llobet
gràcies a l’adquisició del fons documental que havia aplegat des del

1977 Fernando Alonso, fundador de
l’acadèmia de música Casa Sors de
Barcelona: prop de 1.500 documents, entre els quals hi ha 879 partitures (moltes manuscrites), 420
cartes, 146 fotografies i diferent material gràfic i fonogràfic. Tot aquest
arxiu, sumat al que ja tenia el museu,
suposa, en paraules d’Ayats, “el conjunt més important de documents”
sobre un període “fonamental en el
desenvolupament de la guitarra en
l’àmbit clàssic”.
Un arxiu que explica una història

El cost de l’adquisició de la col·lecció Alonso ha sigut de 227.000 euros, sufragats a parts iguals per la
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. A més, la Biblioteca de Catalunya hi ha col·laborat amb la cessió
del manuscrit original de Recuerdos
de la Alhambra de Francesc Tàrrega. “És un molt bon acord, perquè
aquest fons es podia haver perdut fa
anys però arriba indemne”, diu Joan Pluma, director general d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni.
Per a la comissionada de Cultura de

ART

Talking Galleries: el repte de
trobar els nous col·leccionistes
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

La importància d’Instagram, la necessitat de treballar amb artistes internacionals, el nombre de fires a les
quals cal assistir cada any i el paper
dels agents d’artistes són alguns
dels temes que van centrar la quarta edició de la trobada internacional
Talking Galleries, impulsada pels
galeristes i directors de la fira Loop
Carlos Durán i Emilio Álvarez. La
periodista de mercat de l’art de la
revista The Financial Times Georgina Adams va ser l’encarregada de
presentar les conclusions de les vuit
taules de debat que es van celebrar
dilluns i ahir a l’auditori del Macba. El Talking Galleries s’articula
Una de les necessitats del sector en taules de debat. TALKING GALLERIES
que va apuntar el director de la fira
La galerista i artista Lisa Ruyter
Art Basel, Marc Spiegler, és la identificació “d’una nova raça de col·lec- va dir, sobre la relació entre els gacionistes”, una qüestió que va lliga- leristes i els seus artistes, que han de
da en part a la importància que Ins- mantenir una “distància saludable”,
tagram comença a tenir en el sector. i també va aparèixer un tercer actor
Actualment representa el 5% del en escena, l’agent, que ofereix assesmercat i es calcula que un 19% dels sorament legal i també serveis de
joves ja prefereixen comprar online. relacions públiques. “Podria funciPerò aquesta plataforma també po- onar per a artistes amb un nivell de
sa damunt la taula el pes del factor producció alt, que tenen costos de
emocional de les vendes i l’autenti- producció baixos i que assisteixen a
citat
de les
obres
qüestionaCATALANA
la pà- fires amb regularitat”, va explicar
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tina del col·leccionista, que apareix Adam Sheffer, cap de vendes de la

La sala del
Museu de la
Música on
s’exposa
material
documental de
Miquel Llobet.
ACN

l’Ajuntament, Berta Sureda, “un
museu és molt més que una experiència estètica, també explica històries i inquietuds socials i culturals”.
D’acord amb aquest compromís,
Sureda assegura que des de l’Institut de Cultura treballaran “al màxim” per fer accessible tot aquest
fons documental, i que col·laboraran en el procés de digitalització del
material. La previsió d’Ayats és que
tot estigui disponible en línia d’aquí
un any perquè pugui ser consultat.
L’interès del museu per la col·lecció d’Alonso ve de lluny, concretament de l’any 2001. “Ja teníem les

guitarres, i el museu semblava el
lloc adequat per reunir la documentació sobre l’escola catalana de la
guitarra. En aquests anys, el senyor
Alonso ha tingut altres ofertes, però en tot moment ha manifestat la
voluntat que aquest fons es quedés
a Barcelona i d’arribar a un acord”,
explica Ayats.
Res no hauria sigut possible sense la passió d’Alonso per l’obra de
Llobet. “Va ser el Paganini de la guitarra!”, exclama. Tot va començar el
1977, quan Alonso va organitzar un
concert d’homenatge a Llobet al Palau de la Música. “La filla de Llobet
em va facilitar algun objecte del pare que vam exposar en una vitrina al
Palau. Va ser el primer pas”, recorda Alonso. El següent va arribar
quan, després de la mort de la filla
de Llobet, un home li va vendre “algunes coses del llegat”. Alonso va seguir comprant peces, però la part
més important la va trobar “a casa
d’una dona ben situada”. “Ella ho tenia en un traster al jardí, i el dia que
vaig anar a casa seva plovia. S’estava fent malbé, i la senyora, avergonyida, m’ho va donar tot”, explica.
Durant un temps tot el fons documental el va tenir a casa, i després
en una aula de Casa Sors. Ara ha arribat al Museu de la Música per quedar-s’hi. Una petita mostra ja es pot
veure en unes maletes obertes exposades en una sala del museu. Tot
just és un tast, però prou significatiu per restituir tot el seu valor a
l’obra i la vida de Miquel Llobet.e
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E1 trbol
EI .
Chivite
,- a se van las ayes migratorias,
hemos recogido nueces y castafias, y el inviernoester al caer.
Pero el clan Pujol sigue sin entrar en prisi6n. La justicia es una enorme maquinaria de omisiones, compromisosy sutilezas, Todos querriamos creer en ella. De
hecho lo necesitamos, supongo. Pero es
dificil, hay que esforzarse mucho. Jordi
Pujol tiene 85 afios, una edad dura para
dejar de set honorable. Claro que hay
una relaci6n necesaria entre la corrupci6n y el tiempo. La corrupci6n no es
delito de una dia: es una larga suma, un
acopio sistem~itico, una acumulaci6n.
Requiere empefio, una extensa connivencia y un m~todoinflexible. Pot eso
los mayores corruptos son ya viejos y se
les queda ese gesto empedernido. E1
tema de la corrupci6n de los politicos
siempre me ha fascinado porque (adem~is de ser inagotable) se componede
ingredientes muyliterarios: el poder, la
ambici6n, el soborno, el lujo desmedido, la conspiraci6n, la amenaza, la caida. Y luego, claro, el efecto que causa la
intensa radiaci6n de todas esas drogas
en el alma de los personajes. Alma, en
sentido amplio, se entiende, Cuando en
2009 se destap6 el caso Palau y despu~s
el caso Banca CatMana,Jordi Pujol,
viendo que iban a pot 61, amenaz6 con
aventar sus temibles dossieres. "Si siegan una rama del ~trbol caerSn las
dem~is", dijo, Y yo melo creo. Y pot lo
visto, tambi6n se lo cree Rajoy, todo su
gobierno, el PP, la oposici6n y la judicatufa en pleno incluidos abogados y fiscales. ~Existe la justicia? Cada cual tiene su respuesta m~is o menos ir6nica,
de acuerdo, A preguntas ret6ricas, respuestas ir6nicas. Pero una cosa es la
justicia y otra los jueces, LIngresar~t el
clan en prisi6n? Eso tiene que decirlo
un juez. Y si nadie dice nada, pues
nada. Ya llegar~ la primavera y las
ramas florecerfin de nuevo. ¯

y
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EL GUITARRISTA
E1 Museude la Mfisica, con el apoyo de la Generalitat,

SE QUEDA EN CASA
adquiere un valioso fondo documental de Miquel Llobet

ANA
MARIA
DAVILA
BARCELONA
Pudieron haber acabado en un
contenedoro malvendidosen cualquier parada de los Encantes.Tambi6n pudieron haber sucumbido
por la acciSn de la humedady la
lluvia e incluso, acabarolvidados
en algfin destino lejano. Mortunadamente unas manos amorosas,
buenas conocedoras de su valor
hist6rico y documental,
los preservarony cuidarony ahora, por fin,
descansana salvo en los archivos
del Museu
de la Mfisica.
Despu6sde catorce afios de negociaciones, el fondo documental
del guitarrista y compositorMiquel
Llobet (Barcelona, 1878-1938),
conservadopor el coleccionista y
profesor FernandoAlonso,ya es de
titularidad pfiblica. La colaboraci6n entre el Ayuntamiento
de Barcelona y el Departamentde Cultura de la Generalitat,quehan sufragadoa partes iguales los 227.000
euros que ha costadola operaci6n,
ha hechoposible que este valioso
y fotografias
delfondo
deMiquel
Llobet.ELMUNDO
patrimonio hist6rico permanezca Documentos
en Catalufia y se incorporea la ya
valiosa colecci6n de guitarras de tista de enormefamaque se prodi- so, decidi6 rendirle homenaje
orgaLlobet que poseeel museo.
g6 en conciertos por toda Europay nizando un concierto en el Palau
E1 fondo, constituido pot unos Am6fica
Latina.RicardVifies le in- de la Mfisica que tuvo comoprota1.500 documentos,incluye unas trodujo en la vanguardiaartistica
gonista a la que habia sido una de
879partituras, 420cartas, 146foto- de Paris, dondele oyeroncomposi- sus discipulas, la guitarrista Maria
grafias, programasde conciertos, tores comoFaur6, Ravel o De- Luisa Anido. En el marcode este
postales y otros objetos pertene- bussy, declarado admiradorsuyo. acto, la hija de Llobet, Miquelina,
cientes, en su granmayoria,al que Retirado de la vida artistica en cedi6 algunosobjetos de su padre
fuera el guitarrista m~isdecisivo, 1932,falleci6 a causade una pleu- para, que fueran expuestos.
tanto en la interpretaci6n comoen resia en plena GuerraCivil, yen
<<Esefue el puntode partida de
la repercusi6ninternacional de la los afios posteriores su recuerdo la colecci6m),cuentaahoraFernanguitarra catalana, durante el pri- iria cayendoen el olvido.
doAlonsoque, afios milstarde, a la
mertercio del siglo XX.
En1977, el coleccionista y pro- muertede 6sta, recibi6la visita de
Alumnode Thrrega y maestro de pietafio de la tienda y academiade <(ungitano que meofreci6 algunas
Segovia,MiquelLlobet fue un atmfisica CasaSors, FernandoAlon- cosas que habian sido de Hobet.Yo
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que mepidi6 que melo llevara todo>),recuerdael coleccionista,que
con el tiempoagrandaria y enriqueceria el fondocon nuevaspiezas vinculadasa la historia de la
guitarra de concierto.
Sin embargo,la adquisici6n, por
parte de la administraci6n,de este
valiosolegadono ha sido tarea fitcil y, de hecho,las negociaciones,
se han prolongadodurante catorce
afios, periodo durante el cual al
fondole salieron otros pretendientes. Entre ellos, la Universidadde
Alicante, que haceafio y medioestuvo a punto de hacerse con este
valioso patrimonio.
Entre las piezas que conforman
la colecci6n, y que dentro de un
afio posiblementepuedanser consultadas librementevia on line, se
incluyela partitura original de Recuerdos de la Alhambra,de Francesc Tfirrega, depositadaen la Biblioteca de Catalunyay que ahora
se reincorporaal fondo;un manual
de guitarra de 1600; material de
grandesfiguras del instrumentocomoDionisio Aguadoy Emili Pujol
indagu6en el origen de esos obje- y, comofondopersonal de Llobet,
tos y asi llegu6 a una traperia del partituras y fotos dedicadasde ThoBarrio Chinodondeestaba todo es- mas Alva Edison, Arnold Sch6nte materiab~.
berg y de todos los grandesmfisiSin embargo,entre los objetos cos de su 6poca.
que Alonsoadquiri6 no habia ni
La presentaci6ndel fondocoinciunasola partitura, t<Mispesquisas de con la celebraci6nde la 12 edimellevaron hasta una sefiora de ci6n del CertamenInternacionalde
Barcelona, que tenia todo lo que Guitarra MiquelLlobet, iniciativa
faltaba. Cuando
la fui aver meen- queenlos flltimos afios ha contricontr6 que todo el material estaba buidode maneradecisiva a divulgar
almacenado
en un trastero del jarla figuradel mfisico,y quecelebrar/~
din. Aqueldia llovia y las cosasse sus pruebaseliminatoriaslos dias 5
estaban mojando.Supongoque esa y 6 en el Museu
de la Mfisicay la fidia 8.
sefiora se sinti6 avergonzada
por- nal, en EAuditori,el pr6ximo
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A los convergentes

FORGES

Mas cambia su programa por el de la
(antisistema) CUP solo para sobrevivir

M

uchos militantes y votantes de
Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) votaron sus siglas el 27-S más por tradición que por entusiasmo. Con razón: habían tenido que digerir en el escaso espacio de un año tres
desagradables novedades de fuste.
La primera fue el derrumbe moral causado por el engaño contra ellos (y el resto
de los catalanes) de su fundador, Jordi Pujol, cuando confesó el fraude fiscal perpetrado durante décadas en comandita (él
mismo, su esposa e hijos), a la manera de
una trama criminal. Luego vino la ruina de
la federación CiU, con la democristiana
Unió, que le aportó raíz histórica, conexión
europea y moderación, y fue en vano centrifugada. La tercera fue la secuencia de indicios de que la presunta corrupción sistémica que corroía al nacionalismo bajo Pujol
se repetía en otros saqueos de arcas públicas bajo su apadrinado Artur Mas: ya del
Palau de la Música, ya de las obras públicas: una nueva y mejorada (supuesta) extorsión del 3% en los contratos nepotistas.
En aras de salvar la cabeza del fracasado Mas —que no obtuvo la mayoría necesaria para ser investido—, los votantes convergentes asisten ahora, atónitos, a la polémica sustitución de su programa por el de
la formación antisistema CUP, cuya primera piedra es el anuncio de abrupto e ilegal
desacato general hacia el mismo Estado
que CiU tanto contribuyó a crear, como
ponente de la Constitución (a través de la
persona de Miquel Roca) y como partido
votante de más del 80% de la legislación
básica (mucho más que el PP y el PSOE).
Conviene recordar, contra lo que propala la propaganda oficial, que eso no estaba

descontado. Al contrario, sorprende porque ni siquiera figuraba en el programa de
Junts pel Sí: nada dice este sobre desacatar
las leyes españolas, desobedecer al Tribunal Constitucional y disparates conexos. Y
su capítulo estratégico básico, el llamado
Bloque I (Hoja de ruta hacia la independencia), ni siquiera alude a una República catalana, contra lo que impetra la resolución
parlamentaria formateada por la CUP.
De modo que al confiado votante convergente sus propios líderes le han secuestrado el programa que le indujeron a votar, reemplazándolo por los dictados de un
partido antisistema, antieuropeo, anti
OTAN y antioccidental. Peor aún, este ni
siquiera garantiza públicamente a cambio
la investidura de Mas. Es más, se siente
autorizado para eliminar como candidatos
a repetir a distintos consejeros salientes.
Ese secuestro es más grave todavía por
cuanto CDC comparte modelo de sociedad, visión de la democracia y reglas de la
economía con los grandes partidos PP y
PSOE, mientras que el Estado independiente que propugna la CUP exhibe contenidos
antitéticos a los del nacionalismo: nada
comparten, en todo discrepan.
Todas estas súbitas precipitaciones
—peligrosas porque ponen en peligro el
normal desenvolvimiento de la autonomía
catalana— contrastan con el secesionismo
de apariencia pausada y secuencial de la
propia CDC en su última fase. Y sobre todo,
suponen una insólita quiebra de 40 años
de constitucionalismo, gradualismo, moderación, transversalidad y europeísmo que
hicieron de esas siglas motivo de voto para
sus electores y de respeto —ya crítico, ya
admirativo— para el resto.

Alerta antiyihadista
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Al rescat de
Miquel Llobet

RICARD CUGAT

El valuós llegat del guitarrista entra al Museu
de la Música després d’una llarga negociació
tan nefast. Entre 1977 i 1988 Alonso va anar adquirint un ampli fons
El barceloní Miquel Llobet (1878- amb uns 1.500 documents que inclo1938) va ser un grandíssim intèr- ïa 879 partitures, moltes de manuspret de guitarra clàssica admirat crites, 420 cartes, 146 fotografies, enper compositors com Falla, Albéniz, tre altres objectes personals com el
Granados, Debussy i Schönberg. maletí i els baguls amb què Llobet va
Deixeble de Tàrrega, Llobet va bri- viatjar per tot el món. Fins al 17 de
llar a tot el món amb el seu art i va gener el públic pot apreciar al Mudestacar també com a compositor seu de la Música sis maletes que exi arranjador. Llobet va transcriu- posen una petita però significativa
part d’aquest llegat
RICARD CUGAT
de Miquel Llobet,
entre el qual es pot
veure una partitura
original manuscrita
de Records de l’Alhambra, una de les obres
més famoses per a
guitarra creada per
Francisco Tàrrega,
mestre i admirador
de Llobet.
«El primer que vaig
tenir va ser una guitarra seva, una reproducció en guix
de la seva mà i una
partitura que la seva filla em va cedir
quan el 1977 vaig organitzar al Palau de
la Música un petit
concert homenatge
33 Partitures 8Destacan valuosos manuscrits.
a Llobet que va inre per a guitarra nombroses obres, terpretar María Luisa Anido», recortant populars com cultes. El seu da. Anys després, un gitano va anar
enorme llegat de records, fotos, a la seva botiga per oferir-li part del
cartes i partitures va estar a punt llegat de Llobet. Va ser així com es va
de desaparèixer després de la mort assabentar de la mort de Miguelina. I
de la seva única filla, Miguelina, va començar a rastrejar on era la resperò l’interès de Fernando Alonso, ta del material. El gitano li va donar
fundador i ànima de Casa Sors, bo- la pista d’un drapaire del Raval. Allà,
tiga de música on també s’impar- escampats per terra, va descobrir els
teixen classes, va impedir un final records de tota una vida de l’artista.
MARTA CERVERA
BARCELONA

33 Exposició 8Sis maletes exhibeixen una petita però significativa mostra del llegat de Miquel Llobet.

«Em vaig endur tot el que hi havia,
tres baguls plens de documents per
150.000 pessetes de l’època, la meitat del que em volien cobrar», recorda. Però faltava el més important:
No hi havia ni rastre de la seva música. «Les partitures les vaig trobar
a casa d’una senyora, deixebla de
la dona de Llobet, que era professora de piano. Les guardava en un jardí
i el dia que me les va ensenyar, com
que plovia, s’estaven mullant. Se’n
va avergonyir i m’ho va regalar tot».
A partir d’aquí va començar a catalogar i restaurar el material.
El Consorci de L’Auditori i l’Orquestra, integrat per l’Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, ha adquirit el llegat per
235.000 euros, pagats a parts iguals
per la Generalitat (Departament de
Cultura) i l’ajuntament (ICUB). El
Museu de la Música ja posseïa una
vintena de guitarres procedents de
Llobet i altres documents manuscrits del músic. Sota la direcció de
Romà Escalas, anterior director del
museu, va ser adquirida una petita part de la col·lecció que ara s’ha

1,1 MILIONS DE VENDES

AMICS DEL LICEU

‘Hello’, d’Adele,
rècord de
descàrregues

‘Arabella’,
millor òpera
del 2014-2015

Adele ha tornat a triomfar després
d’aconseguir més d’1,1 milions de
descàrregues de Hello, el primer senzill del seu últim disc, 25, en la seva
primera setmana en el mercat. El rècord de descàrregues en la primera
setmana de sortida estava en poder
fins ara del canadenc Justin Bieber.
El cantant en va aconseguir amb Sorry 276.800, segons Nielsen, molt per
sota de la dada de la britànica. El rècord de descàrregues totals el tenia
el raper Flo Rida (amb Right Round, el
2009, amb 636.000 descàrregues).

Arabella, representada al Liceu, va
rebre el reconeixement de la crítica com a millor espectacle d’òpera de la temporada 2014-2015. Els
premis que convoca Amics del Liceu van distingir també Christof
Loy com a millor director d’escena pel seu muntatge de l’obra
de Strauss. D’entre els guardons,
destaquen els d’Evelino Pidó (La
traviata) i Maurizio Benini (Maria
Stuarda), que van aconseguir exaequo el premi al millor director
musical.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El fons consta
d’uns 1.500
documents, entre
ells partitures,
cartes i fotografies

pogut completar amb aquesta adquisició, després de 14 llargs anys
de contactes i negociacions. «Amb
aquesta col·lecció el Museu de la
Música reuneix el conjunt més important sobre l’escola catalana de
guitarra, no només pel que fa a instruments, sinó en manuscrits i documentació», va destacar Jaume
Ayats, que dirigeix el museu des
del 2012. Calcula que d’aquí un
any tot el llegat serà accessible per
a la seva consulta telemàtica. H

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 27

O.J.D.: 23625

TARIFA: 3941 €

E.G.M.: 133000

ÁREA: 515 CM² - 48%

SECCIÓN: CIUDADES

| Ciutats | 27

4 Noviembre, 2015

L’agenda

www.elpuntavui.cat/agenda

BARCELONA
CINEMA

RCELONA TEATRE GAUDÍ BARCELONA

é VIH, i ell no. Un retrobament, un sopar, i la notícia. A partir
uí neix una relació que reivindica la seva normalitat. Una
ió que sembla la primera, que revela als dos la possibilitat de
truir una relació sòlida però desconeguda.

ogos en 3D. Amb Oswaldo Digón.
27 de novembre, Dv. a les 23:00
ts i mullers, de Woody Allen. Dir.:
gola. Amb Andreu Benito, Joan
s, Mònica Glaenzel, Sandra Monar Ulldemolins i Lluís Villanueva.
. a les 18:00 h. Ds. i de dt. a dj. a
30 h. Dv. a les 21:00 h. Othelo, de
Shakespeare. Dir.: Gabriel Chaendía. Amb Matias Bassi, Justina
, Hernán Franco i Martín López.
12 de novembre, De dt. a dj. a les
.

4 ■ Església 4-6. L’arbre de la
’Anna Serra. Dir.: Anna Serra.
nna Serra i Mei Segarra. Fins al
ovembre, Dg. a les 12:00 h. Mirta
era, d’Ángela F Palacios. Dir.: ÁnPalacios. Amb Ángela F Palacios.
21 de novembre, Ds. a les 18:00 h.
aís para negras, de Silvia Albert
Carolina Torres Topaga i Laura
Dir.: Carolina Torres Topaga. Amb
lbert Sopale. Fins al 29 de no, Dg. a les 21:00 h. Partida. Dir.:
a Becker. Amb Ailin Migliora i Alera. A partir del 7 de novembre
5 de novembre, Dg. a les 18:00 h.
s 21:30 h.

trium ■ Consell de Cent, 435.
lweg (Camino del cielo), de Juan
a. Dir.: Jorge Eines. Amb Emiliaarez, Federico Figueroa, Lisette
Grau, Victor Laplace, Renata
e, Ricardo Merkin, Eleonora Móablo Razuk, Horacio Roca, Nataorales i Martín Slipak. Fins al 8 de
bre, Dg. a les 19:00 h. Dv., ds., dc.
es 21:00 h.

eckett ■ Ca l’Alegre de Dalt, 55.
ecció, de Harold Pinter. Dir.: Alat. Amb Òscar Intente, Alberto
aura Pujolàs i Sergi Torrecilla.
8 de novembre, Dg. a les 18:30 h.
dc. i dj. a les 21:30 h.

untaner ■ Muntaner, 4. En tu
Amb Luis Pardo. Dg. a les 20:30
ds. i dj. a les 22:45 h. Zona franca,
d Desola. Dir.: Israel Solà. Amb
arco i Pau Vinyals. A partir del
ovembre ﬁns al 13 de desembre,
es 18:30 h. Dv., ds., dc. i dj. a les
.

Akadèmia ■ Buenos Aires 47oianes 15, de Jean-Paul Sartre.
na Estrada. Amb Ramon Bonvehí,
Casassayas, Anna Estrada, David
Magda Puig i Lavinia Vila. Fins al
ovembre, Ds. i dg. a les 18:00 h.
dc. i dj. a les 20:30 h.

Apolo ■ Paral·lel, 59. Los MoFins al 19 de desembre, Dg. a les
. Dv. i ds. a les 20:30 h.

Borràs ■ Urquinaona, 9. Una
el·lícula, de David Mamet. Dir.:
anrique. Amb Mireia Aixalà, Julio
ue i David Selvas. Fins al 29 de
bre, Dg. a les 18:00 h. Ds. a les
. Ds. a les 21:00 h. Dv., dc. i dj.
:30 h.

Condal ■ Paral·lel, 91. Caiguts
, de Sébastien Thiéry. Dir.: Serel. Amb Emma Vilarasau, Jordi
Carles Martínez i Anna Barracns al 22 de novembre, Ds. a les
. Ds. i dg. a les 18:00 h. Dv. i de
. a les 20:30 h. Las noches del
e la comedia. Fins al 28 de no, Ds. a les 23:30 h.

del Raval ■ Sant Antoni Abat,
y puede ser un gran día, moAmb Dani Pérez. Fins al 8 de
bre, Dg. a les 20:30 h. Dv. i ds.
3:30 h. Màgia Junior. Dir.: Borja
l. Amb Nano Márquez, Raphai, Eva la Dama Inquieta, Pablo
ar, Brando i Silvana, i Cia. Mag
Fins al 8 de novembre, Dg. a les

12:00 h. Ds. a les 18:00 h. Van Gogh. El
musical, de Joan Olivé i Roc Olivé. Dir.:
Joan Olivé i Roc Olivé. Amb Roger Pera,
Mingo Ràfols i Miquel Malirach. Fins al 8
de novembre, Dg. a les 18:00 h. Dv. i ds.
a les 21:00 h.
Teatre Gaudí Barcelona ■ Sant Antoni Maria Claret, 120. Discordants,
de RetorCia Teatre. Dir.: David Marín.
Amb David Teixidó, Irene Hernández
i Mª Ángeles Sánchez. Fins al 3 de desembre, Dg. a les 20:30 h. De dt. a dj.
a les 20:45 h. El Mag d’Oz, de L. Frank
Baum. Dir.: Albert Pueyo. Amb Cristina
Codina, Onofre Rojo, Laura Yvars, Jordi
Fornieles i Marina Schiaffino. Fins al 29
de novembre, Dg. a les 12:00 h. Vis a vis
a Hawaii, de José Luís Alonso de Santos.
Dir.: Miquel Murga. Amb Màrius Hernández, Pep Vidal i Marta Codina. Fins al 29
de novembre, Dg. a les 18:00 h. Dg. a les
20:30 h. Dv. i ds. a les 21:30 h. Dv. i ds.
a les 19:00 h.
Teatre Goya ■ Joaquín Costa, 68. Olivia y Eugenio, de Herbert Morote. Dir.:
José Carlos Plaza. Amb Concha Velasco,
Rodrigo Raimondi i Hugo Aritmendiz.
Fins al 15 de novembre, Ds. a les 21:00
h. Ds. i dg. a les 18:30 h. Dv., dc. i dj. a
les 20:30 h.
Teatre Lliure: Gràcia ■ Montseny, 47.
Ser-ho o no, de Jean-Claude Grumberg.
Dir.: Josep Maria Flotats. Amb Josep Maria Flotats i Arnau Puig. Fins al 6 de desembre, Dg. a les 18:00 h. Ds. a les 21:00
h. Dv. i de dt. a dj. a les 20:30 h.
Teatre Lliure: Montjuïc ■ Santa Madrona, 40-46. Vilafranca, un dinar de
festa major, de Jordi Casanovas. Dir.:
Jordi Casanovas. Amb Marta Angelat,
Manel Barceló, David Bagés, Lluïsa
Castell, Georgina Latre, Vicky Luengo,
Àurea Márquez, Marc Rius, David Vert i
Anna Ycobalzeta. A partir del 5 de novembre ﬁns al 29 de novembre, Dg. a les
18:00 h. Ds. a les 17:30 h. Ds. a les 21:00
h. Dv., dc. i dj. a les 20:30 h.
Teatre Nacional de Catalunya ■ Pl.
de les Arts, 1. Molt soroll per no res, de
William Shakespeare. Dir.: Àngel Llàzer
i Manu Guix. Amb Clara Altarriba, Lloll
Bertran, Oriol Burés, Enric Cambray,
Jordi Coll, Bernat Cot, Àngel Llàzer,
Albert Mora, Òscar Muñoz, Aida Oset,
Victòria Pagès, Marc Porciello, Albert
Triolla i David Verdaguer. Fins al 29 de
novembre, Dg. a les 18:00 h. Ds. a les
17:00 h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i dj. a les
20:00 h. Només són dones, de Carmen
Domingo. Dir.: Carme Portaceli. Amb
Míriam Iscla, Sol Picó i Maika Makovski.
Fins al 8 de novembre, Dg. a les 18:00 h.
Dv., ds., dc. i dj. a les 20:00 h.
Teatre Poliorama ■ La Rambla, 115.
Bits, de Tricicle. Dir.: Tricicle. Amb Paco
Mir, Carles Sans i Joan Gràcia. A partir
del 6 de novembre ﬁns al 20 de desembre, Ds. i dg. a les 18:30 h. Dv., ds., dc. i
dj. a les 21:00 h.
Teatre Romea ■ Hospital, 51. El largo
viaje del día hacia la noche, d’Eugene O’Neill. Dir.: Juan José Afonso. Amb
Mario Gas, Vicky Peña, Alberto Iglesias,
Juan Díaz i María Miguel. Fins al 8 de
novembre, Dg. a les 18:00 h. Ds. a les
20:30 h. Ds. a les 17:00 h. Dv. i de dt. a
dj. a les 20:00 h. Patatu, d’Àngels Bassas. Dir.: Benjamí Conesa, Lluís Juanet i
Àngels Bassas. Amb Moi Aznar, Ramon
Balasch, Toni Figuera, Àngels Bassas,
Aina Quiñones i Cris Vidal. Fins al 8 de
novembre, Dg. a les 12:00 h.
Teatre Victòria ■ Paral·lel 67-69. Mar
i cel. Dir.: Joan Lluís Bozzo. Amb Roger
Berruezo, Ana Sanmartín, Pep Cruz,
Xavi Lite, Júlia Jové, Xavi Fernández.
Fins al 29 de novembre, Dg. a les 18:00
h. Dj. a les 20:30 h. Ds. a les 17:30 h. Dv.
i ds. a les 21:30 h.
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BARCELONA

ARTS VISUALS
Festival Mira. Fins al 7
de novembre, diversos espais –Fabra i Coats, Arts
Santa Mònica, Razzmatazz– són escenaris del
festival MIRA, dedicat a
les arts visuals. Fins avui
la seu del festival serà la
Fabra i Coats, on es faran
diferents workshops i tallers relacionats amb l’experiència creativa.

Barrence Whitfield ■ ARXIU

El ‘soul’ de Barrence
Whitfield & The Savages
BARCELONA

21.30 CONCERT

El cantant de soul i rythm’n’blues Barrence Whitfield, acompanyat de la seva banda The Savages,
presenta a la sala Marula el seu nou disc, Under the
savage sky.

BARCELONA

19.45 CONCERT
Zero Band. A partir de
temes inclosos en el disc
Zero, la formació que condueix el baixista Xavier
Grau busca un enfocament personal del baix
elèctric, interpretant peces pròpies i versions, cercant l’emoció i una forma
singular d’apropar-se a la
música. La formació que
lidera Grau comptarà
amb la participació de Miquel Àngel Cordero, contrabaixista que ha treballat amb artistes com Marina Rosell, Joan Manuel
Serrat, Miguel Poveda,
Eduard Iniesta, Eladio
Reinón i el recent projecte Eva Fernández Group.
A la sala Jazz Sí Club, dins
el festival Connexions.

BARCELONA

21.00 CONCERT
Barcelona Guitar Trio
& Dance. Tres guitarristes fusionen el so de les
guitarres espanyola i flamenca i s’uneixen a una
parella de ball al ritme de
compositors com ara Falla, Lorca, Chick Corea i
Paco de Lucía en el marc
del Palau de la Música Catalana.

BARCELONA

20.00 / 22.00
CONCERT
Mayte Alguacil Quartet. En el seu primer disc
com a líder, la vocalista
Mayte Alguacil confirma
els millors auguris que havien suscitat els seus primers passos en l’escena
jazzística del país, amb

Joanna Newsom ■ ARXIU

Joanna Newsom presenta
el disc ‘Divers’
BARCELONA

20.30 CONCERT

El Teatre Barts és l’escenari d’un concert de la cantant californiana Joanna Newsom, representant
dels nous corrents de la música indie-folk. Newsom
presenta el disc Divers.

referents contemporanis
que van d’Anita O’Day a
Chet Baker. A la sala Jamboree mostra els fruits de
la seva associació amb
músics com el pianista
nord-americà Mike Kanan, el contrabaixista
portuguès Pedro Campos
i Jordi Rossy.

presentar Suècia presenta a la sala Razzmatazz el
seu disc Perfectly Damaged.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

‘Almonaster’. Són tres
sessions de música i ball
en directe, en un
entarimat a la sala Tarantos de la plaça Reial, que
és, des de fa anys, escenari de joves talents.

BARCELONA

21.00 CONCERT
Mans Zemerlöw. El recent guanyador del Festival d’Eurovisió que va re-

116737-1110667A

scordants

In-Edit Beefeater. Fins
al 8 de novembre se celebra una altra edició d’InEdit Beefeater, el festival
dedicat als documentals
sobre el món de la música.
En aquesta ocasió, s’ofereix una programació de
45 títols repartits en diverses seccions; aquesta
vegada, l’homenatjat és el
cineasta Tony Palmer. A
les sales Aribau Club i Aribau Multicines.

TV3
Telenotícies Migdia
3-11-2015
Reportatge de l’assaig de Cecilia Bartoli, el dia 2 de novembre a la Sala d’Assaig de l’Orfeó
Català, del concert de Palau 100 del dia següent. La peça inclou declaracions de la cantant.

Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/cecilia-bartoli-al-palau-de-lamusica/video/5561757/#

