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EXIGE TRANSPARENCIA

El TSJC anula el
plan urbanístico
que permitía el
hotel del Palau
ABC BARCELONA

El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) ha anulado la última modificación urbanística que
permitía la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música, en una sentencia en que exige
«transparencia» en ese tipo de proyectos para que el ciudadano conozca quién está detrás.
En su sentencia, la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC desestima el
recurso presentado por el promotor hotelero Manuel Valderrama, al
que el expresidente del Palau de la
Música Fèlix Millet adjudicó la construcción del hotel, y anula definitivamente el plan urbanístico que amparaba el fallido proyecto.
El plan para la construcción un
hotel de lujo junto al Palau de la Música, paralizado al estallar el escándalo del saqueo, ha acarreado una
condena de un año de cárcel para
Millet y su mano derecha Jordi Montull por usar su influencia para que
el Ayuntamiento de Barcelona facilitara la tramitación urbanística necesaria para que pudiera salir adelante.
En octubre de 2009, apenas tres
meses después de que los Mossos
registraran el Palau de la Música y
con Fèlix Millet destituido, el Ayuntamiento suspendió la aprobación
del Plan de Mejora Urbana (PMU),
con la advertencia de que podría caducar y anularse definitivamente
si los promotores no cumplían los
trámites exigidos legalmente.
Entre esos trámites, el Ayuntamiento de Barcelona exigió que se
acreditara la titularidad de las fincas del hotel –que ante el consistorio se había hecho constar como
propiedad de la Fundació del Palau– y la viabilidad económica del
proyecto.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El Parlamen
ausencia de
∑ Solo Ciudadanos
apoya la iniciativa del
PP, mientras que el
PSC se abstendrá
MARÍA JESÚS CAÑIZARES
BARCELONA

El Parlament rechazará hoy la aprobación de una ley catalana de banderas cuya finalidad es multar la ausencia de la enseña española en edificios
públicos, tal como ocurre ahora, según advierte el PP. Esta formación es
la impulsora de esta iniciativa que hoy
se someterá a votación en el Pleno de
la Cámara Catalana.
Los votos de CiU, ERC, CUP e ICV,
que presentan enmiendas a la totalidad, impedirán que la proposición de
ley sobre el uso de símbolos en las instituciones y espacios públicos de Cataluña salga adelante. Ciudadanos está
a favor de la ley, mientras que el PSC
se abstendrá, según ha podido saber
ABC de fuentes parlamentarias. La
proposición será defendida por la diputada popular María José García Cuevas. En la misma se contemplan sanciones de entre 100 y 500 euros de mul-
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a de Via Pública, Serveis i
at de l’Ajuntament de la
ha iniciat els treballs de reó de l’asfaltatge de diversos
En concret, es refarà el
ls carrers Marquès de Crunt Josep, Valls d’en Colomer
as Clarà, així com el primer
l Carrer Nou. Els treballs s’an aquesta setmana i inla senyalització horitzonots els espais intervinguts.
ció s’inclou dins el Pla d’Asmunicipal que cada any
ta el primer semestre.
gidor de Via Pública, Xavier
explica que «es tracta de
olt deteriorades, tot i que
adament no són les úniques
m de prioritzar fent servir
ècnics perquè els recursos
itats». El regidor ha desta«el Marquès de Cruïlles fa
que necessitava aquesta
ó, que ben aviat també calpliar a les voreres».

ORFEO CATALA

Sant Feliu estrenarà aquest
dissabte sis sardanes
inèdites de Juli Garreta
SANT FELIU DE GUÍXOLS | DdG

L’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, a través de l’Arxiu Municipal, ha penjat a la xarxa el catàleg de l’obra musical completa de
Juli Garreta i Arboix (1875-1925).
Garreta és considerat una de les ﬁgures més rellevants de la música
contemporània catalana, autor
d’una obra que transcendeix el seu
Sant Feliu natal. La presentació del
catàleg serà aquest dissabte al
matí al Monestir i comptarà, també, amb l’estrena de sis sardanes
inèdites del compositor ganxó interpretades per la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
El catàleg comprèn més de 200
obres i és fruit d’una recerca exhaustiva realitzada pels musicòlegs
Joaquim Rabaseda, Joan Gay i
Marisa Ruiz per encàrrec de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu.
El treball disponible en xarxa
permet la consulta d’una ﬁtxa
amb dades tècniques i històriques de cadascuna de les compo-

sicions del músic guixolenc. L’objectiu és divulgar el màxim possible l’obra de Garreta, tant entre els
músics i intèrprets com pel que fa
al públic en general. És per aquesta raó que l’Ajuntament ha editat
el catàleg en línia i l’ha dotat de
continguts multimèdia. Des de
cada ﬁtxa és possible descarregarse una còpia digitalitzada de la partitura o particel·la original.
Ja hi ha 7.500 documents digitalitzats d’un total de 12.000, que
inclouen alguns materials de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu, les
partitures i particel·les originals de
Garreta que es conserven al Centre de Documentació l’Orfeó Català (Barcelona), així com l’arxiu
privat de la família Ferrer de Palafrugell, emparentada amb el músic i que conserva interessant material que veu la llum per primera
vegada. En alguns casos és possible escoltar un enregistrament sonor de la peça, gràcies a les aportacions de col·leccionistes privats.

Els guanyadors del campio

110 parelles
Campionat
SANTA CRISTINA D’ARO | DdG

Santa Cristina d’Aro va ac
vendres el XXI Campiona
tifarra, que va comptar am
tal de 110 parelles. La com
de cartes va estrenar ubi
l’Espai Ridaura. Els campio
present edició va ser una
mixta de Palafrugell form
Anna Gandulla i Lluís Abe
Torre (a la imatge).
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«transparència» en aquests
projectes perquè el ciutadà
sàpiga qui hi ha al darrere
BARCELONA | EFE/DdG

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha anul·lat l'última modiﬁcació urbanística que
permetia la construcció d'un hotel
de luxe al costat del Palau de la Música, en una sentència en què exigeix «transparència» en aquest tipus de projectes perquè el ciutadà
conegui qui hi ha està al darrere. En
la seva sentència, la secció tercera
de la sala contenciosa administrativa del TSJC desestima, per tant, el
recurs presentat pel promotor hoteler Manuel Valderrama, al qual

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet va adjudicar la construcció de l'hotel, i anul·la deﬁnitivament el pla urbanístic que emparava el fallit projecte.
El pla per a la construcció un hotel de luxe al costat del Palau de la
Música, paralitzat en esclatar l'escàndol del saqueig, ha comportat
una condemna d'un any de presó
per a Millet i la seva mà dreta Jordi Montull per usar la seva inﬂuència perquè l'ajuntament de Barcelona facilités la tramitació urbanística necessària per treure'l endavant. A l'octubre de 2009, prop de
tres mesos després que els Mossos
registressin el Palau de la Música i
amb Fèlix Millet destituït, per part
de l'Ajuntament es va suspendre l'aprovació del Pla de Millora Urbana (PMU), amb l'advertència que

podria caducar i ﬁns i tot anul·larse deﬁnitivament si els promotors
no complien els tràmits exigits de
manera legal.
Així, entre aquests tràmits, l'Ajuntament de Barcelona va exigir
que s'acredités la titularitat de les
ﬁnques de l'hotel (davant el consistori s'havia fet constar com a propietat de la Fundació del Palau) i la
viabilitat econòmica del projecte.
La nova direcció del Palau va adduir que es tractava del promotor
hoteler, qui havia de complir el requeriment formal exigit i va aﬁrmar
que l'Ajuntament ja coneixia l'estructura de la propietat de la ﬁnca
«per antecedents tributaris». Per la
seva part, el constructor va exigir els
tràmits per construir l'hotel, esgrimint per a això convenis patrimonials i urbanístics.
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PLA urbAnístic FALLit

La justícia avala que no
es pot fer l’‘hotel Millet’
El TSJC reclama
«transparència» en
projectes com el de
l’hotel de luxe del Palau
J. G. aLBaLat / M. G. SaN NaRCISO
BARCELONA

E

l Tribunal Superior de Jus·
tícia de Catalunya (TSJC)
ha confirmat la decisió de
l’Ajuntament de Barcelona
d’anul·lar l’última modificació ur·
banística que permetia la construc·
ció d’un hotel de luxe al costat del
Palau de la Música, en una sentèn·
cia en què exigeix «transparència»
en aquests projectes perquè el ciu·
tadà conegui qui hi ha al darrere.
En la sentència, el TSJC desesti·

ma el recurs presentat pel promo·
tor hoteler Manuel Valderrama, a
qui l’expresident del Palau de la
Música, Fèlix Millet, va adjudicar
la construcció de l’hotel, i anul·la
definitivament el pla urbanístic
que emparava el fallit projecte. El
pla, que va ser paralitzat a l’escla·
tar l’escàndol del saqueig, ha com·
portat una condemna d’un any de
presó per a Millet i la seva mà dre·
ta, Jordi Montull, per usar la seva
influència perquè l’Ajuntament de
Barcelona facilités la tramitació ur·
banística necessària per fer·lo tirar
endavant.
L’octubre del 2009, tres mesos
després que els Mossos registressin
el Palau de la Música, l’Ajuntament
de Barcelona va suspendre l’aprova·
ció del pla de millora urbana (PMU),

Miquel Fernández Cluet
Ha mort cristianament a Barcelona, el dia 5 de maig, a l'edat de 47 anys.
Els seus pares, Carmen i Florindo, germana, Mercè, filla, Natàlia, companya,
Fina, i tots els seus familiars us demanen una pregària en memòria seva i que
el guardeu per sempre en el vostre record.
L'enterrament serà demà, 7 de maig del 2015, a les 11.30 al tanatori de la Ronda
de Dalt de Barcelona.

advertint que podria caducar i anul·
lar·se definitivament si els promo·
tors no complien els tràmits exigits
legalment, com l’acreditació de la
titularitat de les finques de l’hotel i
la viabilitat econòmica del projecte.
La nova direcció del Palau va adduir
que era el promotor hoteler qui ha·
via de complir aquest requeriment
i va afirmar que l’ajuntament ja co·
neixia l’estructura de la propietat.
Per la seva part, el constructor va
exigir la continuació dels tràmits al·
ludint als convenis que el Palau de la
Música va firmar amb la Generalitat
i el consistori per tirar endavant el
projecte. L’ajuntament, finalment,
va decidir anul·lar el pla per haver
caducat.
El TSJC sosté que la tramitació ur·
banística «ressalta per la tan proli·
ferada realització de convenis pri·
vats» i «per la destacable sèrie de
relacions personals i acords entre
una fundació privada i l’adminis·
tració municipal i autonòmica». Ar·
gumenta que l’accés a la propietat
del sòl i l’avaluació econòmica «ha
de quedar amb transparència a dis·
posició innegable de la participació
ciutadana i de tercers». El fet que la
titularitat de les finques continués
oculta va ser un dels motius que van
portar el fiscal a acusar de tràfic d’in·
fluències l’antiga cúpula d’urbanis·
me de l’ajuntament, encara que van
ser absolts. H

NECROLÒGIQUES

Patricia Gabriel Merino
Nuestra compañera y amiga Patricia nos dejó tristemente el
pasado domingo, día 3 de mayo, a la edad de 24 años
Tus compañeros de Arena te echaremos de menos y nos sumamos al dolor
de tu familia y amigos. Hoy tenemos el alma rota, y tu rostro, siempre feliz,
tu almaCATALANA
joven, permanecerá con nosotros siempre. Patricia, vas a
PALAUespejo
DE LAdeMUSICA

SaNChO dE ávILa
Carmen Roldán hernández, de 83 anys, a les 9.10
hores. Catarina Marcet vilasau, de 91 anys, a les
9.25 hores. Leonor antó Martorell, de 92 anys, a les
10.05 hores. Jaume Costas Serra, de 88 anys, a les
10.30 hores. Abilia Navarro Fernández, de 86
anys, a les 10.45 hores. Maria Antònia Fontelles Solé, de 78 anys, a les 11.10 hores. Josep Gelats
Òdena, de 94 anys, a les 11.25 hores. Aurora Isabel
López holgado, de 90 anys, a les 11.50 hores. Aurora Montells Fernández, de 89 anys, a les 12.05
hores. Patricia Gabriel Merino, de 24 anys, a les
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The Dixieland
Preachers

Paul Orta + Víctor
Puertas

Actuació a Harlem Jazz
Club a les 22.30 h.

Concert de ‘blues’ a la
sala Jamboree a les
20.00 h i a les 22.00 h.

BARCELONA

va fer la seva primera
gran actuació al Teatre
Nacional de Tòquio i a
aquest el van seguir nombrosos concerts, tant al
Japó com a la resta del
món.

CINEMA

BCN Sports Film Festival. Fins al dia 9 se celebra a Barcelona la sisena
edició del BCN Sports
Film Festival, que aquest
any té com a ambaixadora la pilot Laia Sanz i que
està dirigit per Agustí Argelich. El festival d’aquest
any inclourà quatre-centes projeccions de quaranta països, que estan dirigides a tots els públics i
són d’accés gratuït. Les
seus oficials del BCN
Sports Film Festival seran el Museu Olímpic i de
l’Esport Joan Antoni Samaranch, situat a Montjuïc, i la Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés del
Portal de l’Àngel. L’Institut Francès de Barcelona
i Torre Barrina, de l’Hospitalet de Llobregat, són
subseus del festival, ja
que s’hi faran algunes
projeccions. El BCN
Sports Festival està organitzat per la Fundació
Barcelona Olímpica amb
la col·laboració de Nikita
Events i amb el patrocini
d’El Corte Inglés.

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘Pren i llegeix’. Dins el
nou cicle Conversions,
l’Ateneu Barcelonès ofereix avui aquesta xerrada
amb l’escriptor Oriol Ponsatí-Murlà, professor de
filosofia de la Universitat
de Girona, sobre la controvertida conversió
d’Agustí d’Hipona a la filosofia cristiana.

BARCELONA

19.45 CONCERT
‘Jam session de jazz’.
L’any 2012 el Jazz Sí Club
Taller de Músics del barri
del Raval de Barcelona va
celebrar el vintè aniversari, històricament vinculat
al Taller de Músics com a
altaveu artístic dels joves
músics. Avui, jam session
de jazz a càrrec d’alumnes i mestres del grau superior.

BARCELONA

20.30 CONCERT
‘Yes, we fuck!’ és una de les pel·lícules que es podran veure al festival ■ BCCN

El festival de les llicències lliures
BARCELONA
CINEMA

Des d’avui i fins diumenge, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) –com a seu principal– presenta la sisena edició del
festival Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN), consolidat com a referència internacional per l’audiovisual en llicències
lliures (Creative Commons CC). El
BccN està conformat per vint projectes seleccionats entre els cent
vint presentats a convocatòria

amb un total de més de vuit-cents
minuts de projecció.
En línia amb les llicències Creative Commons que aporten alternatives al tractament de drets
d’autor de manera més flexible
que el copyright tradicional, el VI
BccN està centrat en la superació
de límits personals, socials i organitzatius. El festival entén les llicències Creative Commons com
una eina més que com una finalitat, que pot utilitzar-se com a palanca de canvi d’estructures men-

tals i físiques associades a la producció cinematogràfica i audiovisual, però també social i política.
Com a convidat destacat, el collectiu artístic Medievo hi participa
amb una doble activitat: el seu espectacle live cinema, de marcat
contingut polític, i un workshop
on compartirà el seu procés creatiu. Amb l’objectiu de promoure
l’aportació col·lectiva, presentaran el live cinema show amb propostes recopilades pels assistents.
REDACCIÓ

BARCELONA

19.30 CONCERT
Fuyuki Enokido. Fuyuki
Enokido, compositora i
intèrpret del mil·lenari
instrument japonès koto
(arpa japonesa) i nomenada l’any 2012 ambaixadora d’intercanvis culturals per l’Agència d’Afers
Culturals del Japó, ofereix
un recital al Conservatori
del Liceu de Barcelona;
una ocasió excepcional
per conèixer aquest elegant instrument amb
aquesta artista que té una
àmplia experiència com a
concertista a països de tot
el món. Fuyuki Enokido
va aprendre a tocar el koto, instrument tradicional japonès, amb tan sols
tres anys, gràcies a la seva
bestia. Amb quatre anys

Orquestra Da Camera i
Martha Argerich, piano. L’actuació de l’Orquestra Da Camera per
segona vegada a la temporada del Palau de la Música és la confirmació que el
projecte continua, i amb
forces renovades; en
aquest cas compta amb
Martha Argerich com a
solista. El programa està
format pel Concert per a
piano i trompeta núm. 1
de Xostakòvitx i la Simfonia núm. 4 de Beethoven.

BARCELONA

20.30 CONCERT
‘Música del teatre anglès del segle XVII’. Ensemble La Ferlandina
convida a descobrir la música que sonava als teatres anglesos del segle
XVII. El teatre privat que
va prosperar a l’Anglaterra de principis del segle
XVII va proporcionar un
nou mercat per a la música i va crear un espai d’intercanvi entre compositors i de demostració de
virtuosisme. Al Centre
Cultural Albareda.

BARCELONA
Anthony B. ■ ARXIU

Nelson Can ■ ARXIU

El ‘roots reggae’ d’Anthony
B., a Apolo

Nelson Can, el ‘punk’
arribat del fred

BARCELONA

BARCELONA

La sala Apolo presenta l’actuació d’Anthony B., un
artista jamaicà de la generació que es va donar a conèixer a mitjan anys noranta.

La banda de punk rock danesa Nelson Can presenta a la sala Sidecar el seu primer disc, Now is time
to deliver.

22.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

21.00 CONCERT

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

‘Terry O’Neill: rostres
de llegenda’. Al Museu
del Cinema de Girona es
pot veure fins al 31 de
maig una retrospectiva de
la trajectòria d’aquest
gran artista que va immortalitzar els rostres de
joves promeses musicals
del pop, de les grans estrelles de Hollywood, de celebritats de la política i de
grans figures de la moda.

왘 Apolo

EXPOSICIÓ

GIRONA

19.00 CONFERÈNCIA
Daniel C. Dennett. La
càtedra Ferrater Mora de
la Universitat de Girona
(UdG) convida el professor Daniel C. Dennett
(Universitat Tufts, Massachusetts, EUA), un dels
filòsofs més prestigiosos a
escala mundial que, fins
al 8 de maig, dirigirà un
seminari sobre la seva
obra amb el títol Evolving
minds: from Bacteria to
Bach and Back. Avui, el
professor Dennett impartirà una conferència oberta al públic a La Mercè
amb el títol Three strange
inversions: Darwin, Turing and Hume (Tres curiosos capgiraments:
Darwin, Turing i Hume).

MANLLEU

20.30 CONFERÈNCIA
‘Alimentació i nutrició
en la infància’. Conferència destinada a pares
d’alumnes d’escola bressol, infantil i primària a
càrrec de Nacho Crisol,
pediatra i metge de família, i Jefa Bustins, infermera de pediatria del CAP
Manlleu. A l’aula de cuina
del mercat municipal de
Manlleu.

L’acudit

<<

<<

TotaBlues Duo

Toni Solà Trio

Actuació en el bar
Prize de Barcelona, a
les 20.00 h.

La formació actua a la
cocteleria Milano a les
21.00 h.

Toni Martín amb Ivan Lavanda,
Elena Gadel, Mariona Castillo,
Muntsa Rius, Frank Capdet, Xavi
Duch, Jorge, Velasco i Gracia
Fernández. Horaris: de dimarts a
divendres, 20.30; dissabte 9,
18.30 i 21.30 (resta de dissabtes, 18.00 i 21.00); i diumenges,
18.30. En doble programació, el
dissabte 9, Venidos a menos,
amb David Ordinas i Pablo
Puyol, a les 23.30. I el divendres
15, Ultrashow, amb Miguel Noguera, a les 23.30.

TEATRE

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

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

왘 Teatre

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

왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Bruno & Jan (& Álbert). Del 7 al 24 de maig. Horaris: de dimecres a dissabte,
20.30, diumenge, 19.00. Teatre
familiar: Les supertietes, amb la
Cia. Brif, Braf, Bruf. Dies 16, 17,
23, 24 i 30 de maig. Horaris: dissabte i diumenge, a les 12.00.
왘 Club

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

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

al
10 de maig El Brujo a Mujeres de
Shakespeare. De dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00
i 21.00, i diumenges, 18.00. I a
partir del 14 de maig, Concerto a
tempo d’umore, autor i director
Jordi Purtí, amb l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà. De dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
12.00 i 18.00. I en doble programació Las noches del club de la
Comedia, dissabtes, a les 23.30.
왘 Gran

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

Teatre, Aragó 140. Infantil: La flauta màgica Horaris:
dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i

XAVI TORRENT

왘 Teatre

Les dues parelles protagonistes ■ TEATRE ROMEA

El repte de viure en parella, al Romea
BARCELONA TEATRE

Cesc Gay dirigeix la comèdia Els veïns de dalt, que es representa al Teatre Romea
fins al 17 de maig. L’obra està interpretada per Pere Arquillué, Àgata Roca, Nora
Navas i Jordi Rico, i explica la gran aventura de viure en parella.

왘 Teatre

diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Amantes descontrolados. Horaris. dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Txema tea time. Horaris: divendres, 20.30.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació adults: Quiero
juguar a un juego, amb David
Moreno. Els dilluns, 4, 11 i 18 de
maig, a les 21.00. Bufonant, amb
Toni Albà. Tots els dimarts, a les
21.00. El sommelier, amb Fermí
Fernandes. Tots els dimecres, a
les 21.00. Teatre familiar:
Dreams Teatre presenta La bella
dorment (a partir de 3 anys). Horaris: dissabtes i diumenges, a
les 18.00.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Danza real ya!, amb Pere
Faura. Dies 6 i 7 de maig. Horaris: dimecres i dijous, a les 21.00.
Teatro de la Catrina presenta La
onironauta. Del 8 al 10 de maig.
Horaris: divendres i dissabte,
21.00, i diumenge, 20.00. Infantil: Bruc Brothers Company presenta Osset Meu & The sound
Box. Horaris: diumenge, a les
12.00.
왘 La

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

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Magic Tribute, de
Hausson, Sala Brossa, fins al 10
de maig. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Somiant en cocodrils, Sala Fregoli, fins al 24 de maig. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00; i diumenges, 18.00. Oriol
Tramvia, Sala Palau i Fabra, divendres 8 i dissabte 9, a les
21.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87. A
partir del 14 de maig Titzina presenta Distancia siete minutos,
de Pako Merino i Diego Lorca.
Horaris: de dimarts a dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00. I en doble programació:
els divendres, a les 23.00, Móni-
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Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Frank V
(opereta d’una banca privada),
de Friedrich Dürrenmatt & Paul
Burkhard, direcció Josep Maria
Mestres. Fins al 17 de maig. Sobretítols en castellà i anglès, cada dissabte. Tot pels diners 2.
Cleopatra, d’Iván Morales. Estrena el 6 de maig, i fins al 24 de
maig.

ca Pérez i Jordi Rios a 1.000
merdes de gags. I dissabte 9, Álvaro Carrero a 100% natural, a
les 23.00.

왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. De
l’1 al 17 de maig, L’avi Tonet, amb
la Cia. Jordi del Río, per a nens i
nenes a partir de 4 anys.

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala Tallers: Mots de ritual per a Electra
de Palau i Fabre. Horaris: de dimecres a dissabte, 20.00, i diumenge, 18.00.

왘 Porta

왘 Tantarantana

왘 Teatre

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). Fugaç, de
Xavi Mañé, dissabtes de maig,
19.00 (a partir del dia 9). No és
tan fàcil, per Truss Espectacles,
dissabtes de maig, 21.30. Raquel
i Rachid, per Albur Teatre, diumenge 17 de maig, 19.00. Criminal, per Sotacabina Teatre, diumenges 3, 10 i 17 de maig,
20.30. La paradoxa de Protàgones, per T-14/15, diumenges 24 i
31 de maig, 20.30. Cinc instants
preciosos, per Brot escènic
(Alea Teatre), dissabte 30, 21.30,
i diumenge 31, 18.00.
왘 Romea,

Hospital, 51. Fins al 17
de maig Els veïns de dalt, de
Cesc Gay amb Pere Arquillué,
Àgata Roca, Nora Navas i Jordi
Rico. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00
i 21.00; i diumenges, 18.00. I en
doble programació: OFF Romea:
prorrogat, fins al 16 de maig,
Waikiki Honolulu, dramatúrgia i
direcció de Paul Berrondo, amb
Borja Espinosa i Joel Minguet.
Horaris: divendres, 22.30; dissabtes, 22.45, i diumenges,
20.00.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Coses nostres, de Ramon
Madaula. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Infantil: La flauta màgica.
Horaris: Diumenge, 10 de maig,
a les 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Blau, de Ferran
Joanmiquel, fins al 10 de maig.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges, 18.30. La
crida, de F. Joanmiquel. Horaris:
dissabte 9, a les 19.00.
왘 Sala

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

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 29 d’abril al
17 de maig La Hydra presenta
Utilitat programada. De dimarts
a dissabtes, 21.00; diumenges,
19.00. Programació familiar: del
2 al 31 de maig Infants Terribles
presenta La fàbrica de les històries. Dissabtes, 18.00; i diumenges, 12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La gavina, d’Anton
Txèkhov, del 7 al 31 de maig. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

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

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión. Horaris: de
dimecres a divendres, 21.00, dissabtes, 18.30 i 21.30, i diumenges, 18.30.

Poliorama, La Rambla,
115. Nancho Novo és El cavernícola. 4 úniques setmanes!. Horaris: dijous i divendres, 21.00; dissabtes, 20.00 i 22.00; i diumenge, 19.00.
왘 Teatre

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

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Agencia matrimonial, 20.30: Mag Pota ¿I per
què no?, a les 22.00. Sala Xavier
Fàbregas: The big van theory, a
les 21.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Del 7 al 17 de maig. Estrena el 7
de maig Diary of a scoundrel,
d’Alexander Ostrovsky. Horaris:
de dijous a dissabtes, 20.30; i diumenges, 18.00. Fins al 10 de
maig Iupi, titelles. Diumenges, a
les 12.00.

왘 Teatre

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

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Mares i
filles amb la Nina, la Mariona
Castillo i la Clara Peya. De dijous
a dissabtes, 22.00, i diumenges,
20.00. Happy love o love story!,
de Toni Sans i Rubèn Muntañola.
Dimarts i dimecres, a les 20.30.
Estrena el 14 de maig Fang a les
costelles, de Gerard Vàzquez
amb Eudard Doncos, Ramon Canals i David Garcia Llop. De dijous a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. A partir del 8 de maig, Guapos&Pobres, de Xavier Torras i
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egra es fan des

Copate) ja van
mana passada
ra prospecció al
per detectar la
de larves de
gra als macròs al punt d’Aldo-

ver es van detectar larves,
amb una densitat de 15
larves per quilo de macròfit, per la qual cosa els tècnics van decidir repetir la
prospecció la setmana
que ve i, en funció del resultat, iniciar els tractaments amb el producte
biològic BTI.
Els tractaments contra
la mosca negra a l’Ebre es
van iniciar el 2004, quan
la plaga afectava principalment la Ribera d’Ebre, però en els anys posteriors
s’ha estès pel Baix Ebre.
Els tractaments larvicides
es fan amb helicòpter als
rius Ebre i Segre per poder
aplicar la quantitat necessària de producte en un
temps assequible per cobrir els diferents punts, i
amb barques al riu Ter.
Pel que fa al control del
mosquit, es fa de manera
similar al de la mosca negra, es controlen 8.000
hectàrees d’espai natural i
7.300 d’arrossar. ■
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El TSJC manté
l’anul·lació del pla
de l’hotel del Palau
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha
desestimat la demanda de
l’empresari Manuel Valderrama d’Olivia Hotels per revocar
l’acord del ple de l’Ajuntament
de Barcelona, el 2010, que declara la caducitat del pla de
millora urbana (PMU) dels solars del carrer Sant Pere Més
Alt, on s’havia de fer l’hotel del
Palau de la Música. El projecte
es va aturar l’estiu del 2009
en descobrir-se l’espoli del Palau fet pels seus caps, Fèlix
Millet i Jordi Montull, castigats
per l’Audiència per tràfic d’influències en el procés del fallit
hotel. Valderrama hi exposa
els convenis signats amb Millet i el TSJC li recorda que va
admetre que no podia assumir-ne la viabilitat econòmica
sense el Palau, que se’n va
desdir. El TSJC, però, retreu a
administracions i promotors
manca de transparència en el
pla de l’hotel. ■ M.P.

SANT BOI

Queda suspesa
l’antena de mòbil
de Marianao
L’Ajuntament de Sant Boi ha
ordenat suspendre l’activitat i
l’ús de l’antena de telefonia
mòbil que la companyia Vodafone ha instal·lat en una comunitat de veïns i que ha provocat el rebuig del barri de
Marianao. Ho ha fet després
de la manca d’acord entre les
diferents parts en conflicte,
emparant-se en el fet que la
instal·lació contravé el pla
municipal d’antenes, i ha
obert un expedient de protecció de la legalitat urbanística
contra la instal·lació de l’antena. També ha decidit rescindir
els contractes que té amb Vodafone. ■ REDACCIÓ
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El TSJC anul·la el pla que
permetia la construcció
de l’hotel del Palau
El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha anul·lat
l’última modificació urbanística que permetia la construcció
d’un hotel de luxe al costat del
Palau de la Música, en una sentència en què exigeix “transparència” en aquest tipus de
projectes perquè el ciutadà conegui qui està darrere.
En la seva sentència, la secció
tercera de la sala contenciosa
administrativa del TSJC desestima el recurs presentat pel promotor hoteler Manuel Valderrama, al que l’expresident del

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Palau de la Música Fèlix Millet va
adjudicar la construcció de l’hotel, i anul·la definitivament el pla
urbanístic que emparava el fallit
projecte.
El pla per a la construcció un
hotel de luxe al costat del Palau de la Música, paralitzat en
esclatar l’escàndol del saqueig,
ha implicat una condemna d’un
any de presó per a Millet i la seva mà dreta Jordi Montull per
usar la seva influència perquè
l’Ajuntament de Barcelona facilités la tramitació urbanística
necessària per treure-ho avanci.

La Mesa d
a Fiscalia
del comis

La Mesa del Parlamen
dat portar a Fiscalia la
reixença del comissari
la Unitat de Delictes E
Fiscals (UDEF), Manue
si es torna a negar a d
comissió d’investigaci
Vázquez ha desatès le
cions de compareixenç
bra catalana. La Mesa
comissió d’investigaci
declarar per tercera v
especificant-li la infor
hauria d’aportar en la
pareixença. Pel que fa
tres d’Hisenda i de l’In
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Vegeu els tràilers de les pel∙lícules d’estrena i les sales de cinema de
ÁREA: 113 CM² - 10%
SECCIÓN: CULTURA
Catalunya on es projecten a www.lavanguardia.com/trailerscine
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IDEES

L’artista jamaicà Anthony B
torna en gran amb el seu
últim CD Tribute to legends,
on a més d’homenatjar Bob
Marley, Peter Tosh i Toots
& The Maytals, realitza ver
sions d’artistes com Ray
Charles, John Lennon o Elvis
Presley.Sala Apolo. 21.30h.
12 euros.

n

Anthony B en concert

Martha Argerich, un dels
exponents més importants
del piano de la seva genera
ció, juntament amb l’Or
questra Da Camera, inter
preta el Concert per a piano i
trompeta núm. 1 de Xos
takóvitx al Palau de la
Música Catalana.
20.30 h. De 21 a 94 euros.

Martha Argerich al piano

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

vendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

L BLOMKAMP. INT.: S. COPLEY I H. JACKMAN.

G
16 A

appie és el primer robot amb intel·ligència artificial. Per això, ha
es poderoses i destructives.
121 min.
sta 16.00
m 16.00

RA POITRAS.

7 A

er del 2013, Laura Poitras va començar a rebre correus electròuals algú assegurava tenir proves dels programes de vigilància
NSA.
114 min.
16.00

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

12 A

iple del Jason, un jove ienix de 18 anys. Ell i els germans es
per robar un carregament de carbó.
94 min.
18.05
18.30

a una despedida

MANUELA MORENO. INT.: C. DE MOLINA I M. HERVÁS.

12 A

tres hores d’Addis Abeba, una adolescent de 14 anys anomenascola caminant quan un grup d’homes a cavall l’envolten en un
.
96 min.
16.05 18.05 20.05
16.10 18.15 20.25 22.30

ernos

SÉBASTIEN BETBEDER. INT.: V. MACAIGNE I B. BOUILLON.

7 A

nys, l’Arman decideix que és el moment de canviar la seva vida.
sabtes va a córrer al parc, decideix deixar de fumar i es proposa
a.
93 min.
18.00

no

4. DIR.: PAOLO VIRZI. INT.: F. BENTIVOGLIO I V. GOLINO.

G

El último concierto

EUA. 2012. DIR.: Y. ZILBERMAN. INT.: C. . KEENER I C. WALKEN.

APTA

Drama: Després de 25 anys d’èxits en què ha gaudit de fama mundial, el futur d’un
quartet de corda de Nova York està a punt de rebre un cop molt dur.
105 min.
n Cinemes Texas
16.00 20.15

El último lobo (Wolf Totem)

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

Ex-machina

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

12 A

Thriller: Un programador de 24 anys té l’oportunitat de participar en un experiment en
el qual interactua amb la primera intel·ligència artificial autèntica del món. 108 min.
c Yelmo Cines Icaria
22.35

7 A

Fast & Furious 7

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

16 A

Acció: Deckard Shaw esdevé el pitjor perill de Dominic Toretto i la seva família quan
busca venjança per la mort del seu germà.
137 min.
Arenas de Barcelona 21.50
Bosque Multicines
22.00
Cinesa Diagonal
19.45 22.20
Cinesa Diagonal Mar 16.20 19.00 21.50
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.50 21.45
Cinesa La Maquinista 16.00 19.00 22.00
Cinesa Maremàgnum 16.30 19.20 22.00
Glòries Multicines
19.30 22.05
c Yelmo Cines Icaria
16.45 19.30 22.15

Felices 140

ESPANYA. 2014. DIR.: GRACIA QUEREJETA. INT.: M. VERDÚ I A. DE LA TORRE.

12 A

Comèdia: L’Elia reuneix amics i familiars per celebrar els 40 anys i comunicar-los que
és l’única guanyadora del pot que l’Euromilió sortejava aquesta setmana. 97 min.
Cinesa Diagonal
16.00
Cinesa Diagonal Mar 22.10
Comèdia
20.15
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.10 20.15 22.15
Renoir Floridablanca
16.10 20.15
Yelmo Cines Icaria
15.45 17.50 20.00

Focus

EUA. 2015. DIR.: GLENN FICARRA, JOHN REQUA. INT.: W. SMITH I M. ROBBIE.

16 A

Comèdia:UnadonadelpassatdelNick,unestafadorveterà,tornaalasevavidaperdestrossar el seu últim pla posant en pràctica tot el que va aprendre amb ell. 104 min.
Cinesa Diagonal
22.50
Cinesa Diagonal Mar 22.15
Cinesa La Maquinista 22.15
Cinesa Maremàgnum 20.10

Nadal, un tot terreny de luxe treu un ciclista de la carretera. Les
família Bernaschi s’entrecreuen de manera inesperada amb les
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
111 min.

M

G

noi del carrer, poc refinat però molt prometedor, per a un dels seus programes
d’entrenament.
129 min.
Cinesa Diagonal Mar 19.20 21.50
c Yelmo Cines Icaria
21.45

Kurt Cobain: Montage of Heck

EUA. 2015. DIR.: BRETT MORGEN.

12 A

Documental: Documental que explica la vida del músic Kurt Cobain, des que era un
nen a Aberdeen, Escòcia, fins que aconsegueix la seva fama.
132 min.
c Yelmo Cines Icaria
19.50

7 A

Aventura: Any 1969. Chen Zhen, un jove estudiant de Pequín, és enviat a la Mongòlia
Interior per educar una tribu de pastors nòmades.
118 min.
Cinesa Diagonal Mar 17.00

16 A

amigues a la vintena decideixen organitzar un comiat de soltera
a, la més responsable del grup.
97 min.
a 15.45 17.45
16.30
ar 16.00 18.05 20.10 22.15
3D 16.00 22.45
sta 16.00 18.10 22.25
m 20.25
18.05 22.15
cines 15.55 18.00

DIR.: ZERESENAY BERHANE MEHARI. INT.: M. GETNET.

M

Sonny. No obstant això, li exigeix més temps del qual disposa, tenint en compte el
casament imminent amb l’amor de la seva vida, la Sunaina.
123 min.
Cinesa Diagonal
22.15

La casa del tejado rojo

JAPÓ. 2014. DIR.: YÔJI YAMADA. INT.: TAKAKU MATSU I HARU KUROKI.

7 A

Drama:El1936,laTakideixalafamíliaalcampperanaratreballarcomacriadaenunacasa
moderna amb una teulada vermella a dues aigües als afores de Tòquio. 136 min.
c Méliès
18.00

La dama de oro

REGNE UNIT. 2015. DIR.: S. CURTIS. INT.: HELEN MIRREN I RYAN REYNOLDS.

13 A

Drama: Després de fugir de Viena durant la Segona Guerra Mundial, una dona jueva
anomenada Maria Altmann emprèn un viatge per reclamar les possessions que els
nazis van confiscar a la seva família.
110 min.
Arenas de Barcelona 19.45 21.45
Aribau Multicines
16.10 19.05 22.00
c Balmes Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
Bosque Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
Comèdia
16.10
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c Renoir Floridablanca
18.10 22.15
c Verdi HD
16.00 18.10 20.20 22.30
c Yelmo Cines Icaria
15.40 18.00 20.15

La familia Bélier

FRANÇA, BÈLGICA. 2014. DIR.: ERIC LARTIGAU. INT.: K. VIARD I F. DAMIENS.

APTA

Comèdia: En la peculiar família Bélier, tots són sords menys la Paula, que té 16 anys.
Animada pel professor de Música, decideix preparar la prova per a un concurs de cant
de ràdio nacional.
100 min.
Arenas de Barcelona 15.45 17.45 19.45 21.45
Aribau Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
c Balmes Multicines
16.00 18.10 20.20 22.30
c Boliche
18.00 20.00 22.00
Bosque Multicines
16.05 18.15 20.20 22.30
Cinesa Diagonal
16.00 18.05 20.10
Cinesa Diagonal Mar 16.15 18.20 20.25 22.30
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa La Maquinista 16.00 20.15 22.50
Comèdia
16.10 18.20 20.20 22.20
Glòries Multicines
18.00 22.10
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.10 20.15 22.15
c Renoir Floridablanca
16.05 18.05 20.15 22.20
c Verdi Park HD
16.00 18.10 20.20 22.30
c Yelmo Cines Icaria
15.50 18.00 20.10 22.20

La fiesta de despedida

ISRAEL. 2014. DIR.: TAL GRANIT, SHARON MAYMON. INT.: ZE’EV REVAH.

12 A

ces amb què demostren que
aquest retorn anava de debò.
Perquè la història de Brighton
64 no només és vistosa per ella
mateixa sinó altament simbòlica
a nivell musical per tractarse de
la referència més indiscutible del
moviment mod a Espanya des
que van emergir a comença
ments dels anys vuitanta. Des
d’aleshores, els girs van ser nom
6 Mayo, 2015
brosos, amb canvis de nom (B’64,

moviment mod
PAÍS: España

satisfets així com identificats.
Començant
pel mateix títol
PÁGINAS:
39 de
l’àlbum, que remet als moder
nists, “que van
ser una7152
mena de
TARIFA:
€
pioners del moviment mod, apa
regut als primers
anys
cinquanta
ÁREA: 272 CM² a Anglaterra, amb una aura bas
tant elitista, lligats al modern
jazz”, il∙lustra Ricky Gil. “Els ori

que encertades. També brilla
l’emotiu Caminos por recorrer,
homenatge acústic delsFRECUENCIA:
dos
Diario
germans a Alfredo Calonge, líder
de Los Negativos i mortO.J.D.:
l’any 141874
passat.
En qualsevol cas, els enfortits
E.G.M.: 718000
Brighton 64 auguren una bona
temporada
de
directes
per
al nou
24%
SECCIÓN:
CULTURA
disc, que presentaran a Bar
celona el 21 de maig en la sala
Apolo.c

A. PRADO LARBURU

aquest disc no hi ha risc de forma
o de predicció, no és un disc amb
voluntat trencadora; el risc és a
nivell interpretatiu...M’encanta
sentirme en la tradició dels sa
xofonistes salvatges, aquells sax
heroes que han donat forma a la
via més visceral del gènere com
l’esmentat Curtis, Lee Allen o
Sam Butera”. El 25 de juny hi
haurà oportunitat de tastarho a
Barcelona a la sala Luz de Gas.

C R Í T I CA D E C L ÀSS I CA

Vives... “l’emigrant”
‘Bohemios’,d’AmadeuVives
Intèrprets: Orquestra Simfònica

del Vallès i Cor de Cambra del
Palau. H. Nahapetyan, A. Roy, L.
Moncloa i I. Pons, solistes
Direcció: Miguel Ortega
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (4/V/2015)
JORGE DE PERSIA

D’aquí sis anys en farà 150 del nai
xement d’Amadeu Vives. Espero
que aleshores les nostres progra
macionsculturalshaginpogutassa
jar i fer seva bona part de l’obra que

continua encara desconeguda als
arxius, la majoria a Madrid, ja que
eren sarsueles de l’època. D’aquest
músic català tan important –que al
nostre públic i programadors sem
bla que els importi poc– l’últim que
esvaescoltaralPalauvaserunaDo
ña Francisquita, per cors i Orques
tra de Madrid en el centenari d’a
quest escenari. Ara es posa una
versió escarida de Bohemios. És d’a
grairqueaquestajoiadelmodernis
me es pugui escoltar, com sigui. Pe
rò sempre estem com demanant
perdó per fer aquestes coses. I cal
ferles bé.
Els intèrprets –en aquest cas so
listes, cor i orquestra– van treballar
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bé, potser amb molt poc assaig, en
caraqueelresultatenlesveusvaser
de qualitat, més o menys en l’estilís
ticadelasarsuela,ielsnúmeroscul
minants van ser ben definits. Esclar
que hi ha coses que estan pensades
per ser fetes d’una altra manera: or
questra de fossat, no d’escenari (o
molt control en el volum); solistes
que no llegeixin sinó que diguin; un
grau de llibertat als cantants per do
sificar l’expressió, i un director i or
questra a la mercè d’allò expressiu i
no a la inversa en funció de la con
certació del compàs.
L’Intermezzo és una peça molt
eficaç per a l’orquestra, i necessita
ser tocada des de dins, amb senti
ment i gràcia. I cal –així ho pensa el
compositor– continuïtat entre els
númerosmusicals,jaqueelfetd’ex
plicar l’acció parlant altera la se
qüència dramàtica i li treu pes. El

director va treballar amb molta
atenció –infereixo que van ser pocs
els assajos– i preocupat amb la con
centració, amb un tempo quasi im
mutable. El Cor de Cambra fa anys
tenia molta experiència en òpera i
era requerit per a diverses actuaci

ons, però es veu que ha perdut tau
les, tot i que la seva participació va
ser molt correcta. Enhorabona
doncsiaesperarquenos’hagidere
memorar Vives sempre amb el seu
meravellós L’emigrant, tota una
metàfora del que va haver de fer. c

Vol publicar el seu llibre?

PUBLICACIONS
A DEMANDA

L’informarem sense
compromís i l’ajudarem
a fer realitat la seva idea.
ATENCIÓ PERSONALITZADA

CURBET EDICIONS SL info@minimallibres.com
Tel. 972 200 084 www.minimallibres.com

59
PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 59

O.J.D.: 3133

TARIFA: 284 €

E.G.M.:

ÁREA: 86 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA Y OCIO

CULTURA Y OCIO
13000

ón de los
on su obra
5 Mayo, 2015

EN BREVE
Pasión Vega actuará
este sábado en el
Palacio de La Línea
LOREM. El próximo sábado, 9
de mayo, Pasión Vega ofrecerá un concierto en el Palacio
de Congresos de la Línea a las
21:00 horas. Tras el éxito de
los conciertos en el Teatro Real de Madrid y el Plau de la
Música de Barcelona, la artista visitará gran parte de la
geografía con su emotiva y
cuidada puesta en escena, haciendo escala como en los últimos años en La Línea con Pasión por Cano.

El Ateneo acoge hoy
la presentación del
libro de Pedro Gil
El Ateneo José Román de Algeciras, que dirige
Juan Emilio Ríos Vera, celebra
hoy un nuevo acto cultural en
su sede, en la calle Poeta Daniel Florido, a las 19:30 horas,
en la que se presentará la obra
de Pedro Gil llamada Eternidad bajo cero. Este autor algecireño dará a conocer así ante
los socios del Ateneo y asistentes al acto los entresijos de
esta nueva obra en la ciudad
de Algeciras.

AGENDA.

ANDRÉS CARRASCO

e Algeciras.

puesta
tre las
allá de
e adela liteno soromoes que
ase de
ta Dos
bra esa obra
cua” a
rofuntando
tre Gi“Apedalus,
a preto y al
e, más

por su
eativi-

dad literaria de Paloma, a la sazón,
directora de la revista intercultural Dos orilla, y parte de cuya obra
ha sido traducida ya otros idiomas”.
Asimismo, Fernández Gomá y
Téllez comparten la corriente de
Humanismo Solidaria, que ambos
integran con escritores de todo el
mundo y, precisamente en la presentación de ayer estaba José Sarrias, que es uno de los impulsores
del movimiento artístico. “Creo
que todo lo que sea reivindicar el
humanismo es una obligación fundamental del poeta y del ciudadano”, apuntó Téllez.
La escritora posee numerosas
obras y premios. Sus poemas han
sido traducidos al mallorquín, árabe, inglés, italiano y francés. Ha sido fundadora y directora de varias
revistas de literatura y ha ejercido
crítica literaria.
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El Centro Documental
de Algeciras celebra
hoy la Pieza del Mes
AGENDA. El Centro Documen-

tal de Algeciras albergará hoy
a las 12:30 horas la presentación de La pieza del mes del
Museo Municipal, dedicada
en esta ocasión a la actividad
corchera en Algeciras, a cargo
de Agustín del Valle Pantojo,
director del Archivo Municipal. A las 19:30 horas será presentado en el centro documental El libro de las mareas,
de Hilda Martín.

un suspiro gracias al buen ritmo y las numeroPAÍS: España
sas sorpresas de un setlist al que pocas pegas
16siendo un loco
se le puede echar enPÁGINAS:
cara. Sigue
570
€
encantador como enTARIFA:
su mejor
momento,
y nos
alegramos de ello. nÁREA:
Sergio
del Amo
20%

Los chicos de
desaparición d
y la deriva má
han quedado
can la eficacia
plenamente. P
“Figure It Out”
más rotundas
sólido. Por eso
respuesta una
cionan y son m
nico de ahora
cias del grupo
les falta espon
Blood dejaron
aunque en rea
de Royal Blood
su pedalera, c

garante de lo mejor de Delafé. ‘Delafé FounFRECUENCIA: Mensual
dation’: si el mundo de la gastronomía no se
O.J.D.: sin Adrià, el circuito peninsular tamimagina
E.G.M.:
poco
puede vivir sin la entrega, el baile, y los
polvos
de talco
de DFA. n Yeray S. Iborra
SECCIÓN:
CONCIERTOS
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tHe new raeMon
Sala: Petit Palau Fecha 10-04-15 Estilo pop
Promotor Fundació Orfeó Català

16 l MondoSonoro.com l Edició Catalunya / Illes Balears l Maig 2015 l Concerts

ORFEO CATALA

cHic

Sala Faktorí
Estilo: flame

The New Raemon Foto Fernando Ramírez

Ramón Rodríguez, como Ramón Rodríguez,
tiene canciones como templos. Ha demostrado tener tino para arrojar de su memoria piezas trascendentales, de narración más poética
o costumista, en tres acordes. ¡Mucho mérito
tiene eso! Pero todo el impacto que tienen sus
discos, cuidados hasta la solapa, quedó empequeñecido en el Petit Palau -hasta la bandera-,
principalmente, por lo saturado e innecesario
del acompañamiento sonoro: ¿Si en pequeñín
funciona, por qué tenemos que ampliarlo con
más decibelios hasta el punto de asordar la
guitarra acústica o incluso picar -pero picar-picar, eh- por arriba? ¿Por qué un combo precioso de canciones sutiles, tensas, como podrían
ser “Risas enlatadas”, “El refugio de Superman”
o “El yeti”, indescriptible de su último y celebrado “Oh, Rompehielos”, se baten con un juego
de luces totalmente aleatorio? Ahora espasmos, ahora topos-sevillanos… Rodríguez y su
cuadrilla arrojaron una veintena de canciones
en poco más de hora y veinte, sin descanso,
casi sin comentarios. Vimos una mezcla de lo
mejor -y mucho- de la discografía del barcelonés, dejando para el final “La cafetera” y “Tú,
Garfunkel”, sus ‘hits’. n Yeray S. Iborra

Era la presen
segundo y re
Chico Ocaña
autor- ha sid
gráfica, que
diente prom
Faktoría cas
al ex Mártir d
su obra, pas
una excelen
Calamento, b
como base r
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 16

O.J.D.:

TARIFA: 1350 €

E.G.M.:

ÁREA: 200 CM² - 30%

SECCIÓN: CONCIERTOS

