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Trobada de suport a l’alletament matern a Girona
PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 5556

 El Grup de Suport a l’Alletament
Matern de l’hospital Doctor Josep Trueta
va realitzar, ahir a la tarda al restaurant Dúplex
TARIFA: 514 €
E.G.M.: 38000

de Girona, la seva trobada anual. Una vintena de mares i els seus nadons, amb altres familiars i llevadores de l’Institut Català
ÁREA: 235 CM² - 21%
SECCIÓN: LA DOS
de la Salut (ICS) van compartir experiències i van conversar sobre la importància de la llet materna en l’alimentació infantil.
8 Julio, 2015
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DIARI DE GIRONA

va servir per recordar recordar nombroses anècdotes, des de l’època infantil fins a la del Batxillerat.

SANTA PAU

el

TERÀPIA DE SHOCK CANTA A LES
VAQUES DE LA FAGEDA
Per tercer any consecutiu, la cooperativa La Fageda de Santa
Pau inicia avui la seva temporada
d’estiu i de gelats al Palau de la Música de Barcelona. En l’acte, que començarà a tres quarts de sis de la tarda, es
presentarà el vídeo enregistrat a la
granja de La Fageda amb el vocalista
de Teràpia de Shock, Ferran Massegú,
que canta entre les vaques És la nostra història. Seguidament el grup farà
una actuació en directe. L’acte, que
presentarà Cristóbal Colón, fundador i
president de La Fageda, es clourà a la
mateixa sala Orfeó Català del Palau,
amb una demostració de receptes de
gelats de La Fageda i maridatges amb
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TROBADA DE LA PROMOCIÓ
DEL 2005 DEL SAINT GEORGE’S
SCHOOL DE FORNELLS
Els alumnes de la cinquena promoció (2005) del Saint’s George
School de Fornells de la Selva han celebrat un sopar per commemorar els
deu anys de la finalització dels estudis al centre. La trobada va incloure la
projecció de vídeos, fotos i discursos,
tant dels alumnes organitzadors, la
Irene Bosch i en Robert van Eeckhout,
com de la direcció i professors. La nit



ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

melmelada de la mateixa marca a càrrec de Neus Rabionet, cuinera de Ripoll que ha treballat en diferents restaurants amb estrella Michellin i que
actualment ho és de La Fageda. En
acabar l’acte, s’oferirà als assistents
un tast de gelats de La Fageda.

GIRONA
MEDINYÀ PROTAGONITZA LA PORTADA DE LA REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
L’Associació Catalana de Municipis (AMC) dedica la portada de
l’últim número de la seva revista al
nou municipi de Catalunya, Medinyà,
que, després d’anys de reclamacions,
s’ha aconseguit segregar de Sant Julià
de Ramis. A l’interior de la publicació
(que es correspon als mesos de juny i
juliol), l’AMC hi descriu les característiques principals de Medinyà i en resumeix la història, a més de publicar-ne
diverses imatges.



PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 54

O.J.D.: 8860

TARIFA: 1260 €
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ÁREA: 217 CM² - 21%
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GENIALIDADY SABID URIA
PALAU
IOO
tor vitalicio- todavia afiade
excelenciasobreexcelencia.Yasi se
pudopercibir directamente,con toda claridad, en este conciertoinaugural. La Staatskapellees duefiade
un sonidoque podemos
calificar de
JOSl~
LUISVIDAL
BARCELONA
suntuoso,pero nuncasobrepasadoo
La temporada
2015-2016
de Palau excesivo,conun equilibriodentrode
lO0se ha abiertode formaespecial- la opulencia.Yla flexibilidady ducmentefeliz. La excelenciade la or- tilidad con que respondealas soquestaStaatskapellede Berliny de brias indicacionesdel director conDanielBarenboim
es algo que se da tribuyena crear desdeel primermopor descontado.Perola intima com- mentoun climade concertaci6nque
plicidad entre orquestay director- beneficia muchola interpretaci6n.
Barenboim
es desde1992director tiBarenboim
habia planteadoun protular de aqu611ay desde2000direc- gramacon una primeraparte dediStaatskapelle
Berlin
/ Director:
Daniel
Barenboim
/ 0bras
deWagner
y Elgar
/ Escenario:
Palau
delaM~ica
/ Fecha:
6dejulio.
Calificaci6n:

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cada a momentos
instmmentalesde
Parsifal-Preludiodel ActoI y Encantos del ~ernes Santo- y de Los
maestros cantores de NurenbergPreludio
del ActoI- , es decirunasaltas muestrasdel Wagner
sinf6nicoes Chaikovskiquiendespu6sdel estreno del Ringen Bayreuthhablaba
de Wagner
comode ((ese gran sinfonista~,nosin malicia-.
A1programaren la segnndaparte
la Sinfonian° 1 de Elgar,la influencia de Wagner
sobre ~ste, muyespecialmenteen la orquestaci6n-masiva perotmtadade formatransparente, espl~ndidade policromia-yenel

usomanifiestodel Leitmotiv-se hizo perfecta indicaci6ny ejecuci6ndel
evidente. En todo momento
Baren- legatoen la interpretaci6nde los Enboimestuvoadmirable,tanto queca- cantos del ~emesSantopasamosal
be decir quefue unade las ocasiones sonido opulento, pero sabiamente
en que m~salto ha rayadosu genio, controlado,a la majestad,perotamal menosentre las muchas, casi bi6n al lirismo, con que verti6 la
siempreexcelentes,de las queguar- obertura de Los maestroscantores
damosrecuerdo.
de Nurenberg.
Unamezclade inspiraci6n genial
Desde este Wagner,Barenboim
y de exquisitocuidadode la orques- consigui6unaversi6nperfectade la
ta hizo quela mfisicanos conmovie- Primera
sinfonfade Elgar.Esaamplira desdeel inicio mismo
del trans- tud, esa solemnidad,que habia ya
cendentePreludiode Parsifal, cuyo usado en las versiones de Wagner,
sonidoparecia surgir, a la manera adqtfiriemnrasgosde grandiosasendel famosofoso de Bayreuth,de lo cillez y noblezaen el bellisimo-y,
profundo
y telfirico, pareirse expan- justamente, anotado nobilmente e
diendo de una formaserena, como semplice- primer movimiento.Ese
modelado
por la ampliay sobria ges- clima se fue cambiandoen momentualidad de un Barenboim
espl6ndi- tos de lifismofrescoo intimistay dedo en su madurezy excepcional- semboc6,de nuevoelocuente granmenteinspirado.Delexquisitoestu- diosidad,en el filtimo movimiento
de
dio de los volfimenes sonoros una sinfonia de la que, escuchamos,
-espl~ndidos
los violines divisi-, la en fin, unaversi6ninolvidable.
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Barcelona, Cervera, Girona, transmetent l’òpera pel canal 33 cripció per a persones invidents
Igualada, L’Espluga del Franco
i difonent el senyal perquè
es pu Diario
amb una nova aplicació pionera,
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FRECUENCIA:
lí, Lleida, Martorell, Puigcerdà,
gui
seguir
simultàniament
per
PÁGINAS: 38
O.J.D.: 141874 Barcelona Òpera Accés, una app
Tordera, Tortosa, Valls i Vielha), totes les localitzacions a partir que,
integrada
dins
els
€
E.G.M.: 718000
mitjançant grans pantallesTARIFA:
en 5320
de les
deu de la nit.
smartphones, permet a col∙lec
ÁREA: 215 CM²
- 19%
emplaçaments representatius
A Barcelona
hi hauràSECCIÓN:
dos llocsCULTURA
tius amb discapacitats específi
de
cada2015
població. “La nostra mis per gaudir de la vetllada: la platja ques tenir accés a l’òpera. c
8 Julio,

C R Í T I CA D E C L ÀSS I CA

Barenboim sorprèn
Staatskapelle Berlin
Director: Daniel Barenboim
Lloc i data: Palau de la Música

(6/VII/2015)

JORGE DE PERSIA

Daniel Barenboim és un esperit
sorprenent. Treballador incan
sable, aquests dies ha estat a
Barcelona fent uns intensos as
sajos per al seu segon concert al
Palau, en el qual participa l’Or
feó Català amb una obra molt di
fícil del repertori simfònic coral
verdià. En el primer, que va tenir
lloc dilluns, va obrir el programa
amb dues peces d’enorme pro
funditat, gairebé religiosa, del

repertori de Wagner, com són el
preludi a l’Acte I i l’Encantament
del Divendres Sant, exercicis
d’equilibri per a l’orquestra i de
sensibilitat per al director. Un
gest pausat, no gens tens, va por
tar el discurs wagnerià a una
neutralitat no exempta de mati
sos singulars, en la qual domina
va la precisió de la línia sonora,
sobretot d’una corda alta amb
cuidades i afinades intervenci
ons dels contrabaixos. Cada sa
la té els seus secrets, i al Palau els
vents –excel∙lents en fusta i me
tall– van projectar de vegades
més del que convenia, per bé que
les cuidades dinàmiques, els sor
prenents pianissimos dels vio
lins van marcar caràcter.
La primera part va acabar amb

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

el llenguatge eloqüent del prelu
di d’Els mestres cantaires, sem
pre cuidat de proporcions per la
intel∙ligència i sensibilitat de Ba
renboim. La corda alta tenia pre
vist protagonisme en la molt bri
tànica Simfonia núm. 1 d’Ed
ward Elgar, compositor d’una
música que ningú no comprèn
millor que les bones orquestres
angleses, particularment en el
color de la corda. En aquests ca
sos sí que es pot parlar de color
orquestral, i no en els exabrup
tes dels nous mestres –dos japo
nesos– que successivament es
van fer càrrec de l’OBC. La cor
da de l’orquestra berlinesa no
arriba a aquesta senzillesa que
demana Elgar. Però la feina de
l’orquestra i el seu director va
ser formidable en un esforç per
degustar l’esperit d’aquesta mú
sica que de vegades agafa ca
mins inexplicables, i que va
agradar molt al públic.c

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 36-37

O.J.D.: 141874

TARIFA: 51520 €

E.G.M.: 718000

ÁREA: 2086 CM² - 184%

SECCIÓN: CULTURA
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Centenarsde bandesi cantant omplenI’estiu musical

de festivals
Guiaper no perdre’s en el marde propostes
de pop i rock a Catalunya
IGNACIO
OROVIO
Barcelona

G

ale rere gala, con-

, l’estiu ~s un put festival de pop i rock.
Les propostes musicals d’aquestes setmanes s’han
anat multiplicant els filtims anys
i, mentre que algunes cites creixen edici6 rere edici6, d’altres
prefereixen
expressament no
fer-ho, n’hi ha que es quedenpel
caml i, sempre, cada any, apareixen noves idees. Oferim una guia
de punts d’inter6s de l’estiu popi
rock a Catalunya.

que presenta To pimp a butterfly,
o Lauryn Hill (la ex-Fugees),
Emeli Sand~, els escocesos
Franz Ferdinand, que saltaran
amb el duo Sparks, o Jmnie Cullum.

festival La LocomotoraNegra, i
veurfi tamb~ la txalaparta de
Oreka TX, Joan Daus~, Anna
Roig et l’Ombre de ton Chien,
The Excitements,
i Janine
Johnson, entre d’aln’es grups. ~;s
gratffft.

CAPROI6(IO/VII AL17/VIII)

ACAMPADA
JOVE116-181VII)

Unjardidavant
delmar

M~s
m~sica
quepolitica

A1mergedel cartell, CapRoig t~
als jardins en qu~ se celebra un
poder6s atractiu, motiu per si
mateix per a una visita. Obre divendresarab Sting, aix6 ~s, Police. El que va set llder de la mltica
bandava rec6rrer un fecund camien solitari, arab m~sde cent
milions de discos venuts i 14 de
PERALADA
(IO/VII AL 151VIII)
rodons a l’esquena, deu GramElcastell
dela mdsica
my, dos Brit, un Golden Globe,
El festival de l’Alt Empord~t,que un Emmy,tres nominacions als
obre arab la dense del B~jart Ba- Oscar... L’endem~actua un dels
grans noms del rock americ/t
llet Lausanne aquest divendres,
t~ un costat pop en el qnal ofere- d’avui, Ben Harper. Nom~sper
ix alguns plats mainstream, corn escoltar el seu despullant Excuse
me Mr. val la pena acostar-se a
TomJones, Joan Manuel Serrat,
Luz Casal, l’ex-Supertramp Ro- Calella de Palafrugell. Encara
que Harper i els seus Innocent
ger Hogson, o Gregory Porter
amb Myles Sanko: aquesta 6s Criminals hi van arab temes
una de les veus del jazz del mo- nous. A1mateix escenari hi pujament, i precedirA Porter, que rh un duo nora,s aparentment
amb nom6s quatre anys de carestrany, com s6n Lady Gage i
rera esth plenament consolidat
TonyBennet, la dive i el crooner.
ja corn un dels grans. Actua tam- Presenten el seu ~tlbum conjunt
b6 l’Earth, Wind& Fire Experi- Cheekto cheek.
ence feat A1 Mckay. Aquesta va
ser peqa clau de la mltica banda
Earth, Wind & Fire i, despr~s
GREC
(FINSAt 31/VII)
d’anys de silenci, va crear una Eclecticisme
fecund
nova formaci6 amb exmembres
de la banda. Peralada tancarh
Joan Manuel Serrat tanca avui
amb una Black Night amb The cinc dies d’actuacions al Festival
Excitements, The Limboos i The Grec, on ha presentat Antologqa
Sey Sisters.
desordenada. Del programa musical del Grec un no s’ha de perCRIJ’iLLA
(lO-121Vii)
dre Diego el Cigala, amb Jaime
Calabuch, Jos6 James i el seu
El festival
’hum~’
homenatge a Billie Holiday, el
El Crailla, que arriba a la setena xou gamberro Guerra, d’Albert
edici6, va fer una aposta decidi- Pla, Fermin Muguruza i Rafil
da per contrastar-se ambels me- Fernandez, Refree, i, sobretot,
gafestivals que se celebren a Bar- els americans Lambchop. Una
celona i subratlla la seva "mesu- banda absolutament imprescinra humane". Aix6 significa que dible del country alternatiu.
els concerts duren entre 75 i 90
minuts i estan prou espaiats i
sense encavalcament perqu6 el PASMARTORELL
(10-25/V11)
pflblic els pugui degustar sen- Mfisica en un pont
cers i "sense caminades quilom6triques". Tamb6ofereix una Segona edici6 d’aquesta cite a
gastronomia
variada,
amb Martorell, que se celebra ni m~s
veg~diesi tote classe de cuines. En ni menys que en un pont, el del
aquesta ocasi6 dispose de Diable, d’origen romh i lecture
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En el 206 aniversari de la mort
d’Ovidi Montllor, l’Acampada
Jove estrenarh un espectacle
d’homenatge al poeta: Far6 vacances, una visita a Ovidi Montllor, a c~rrec de Feliu Venture i
Xerramequ i els Aborigens.
L’Acampada,que organitzen les
Joventuts d’ERC a Montblanc,
veurh igualment La Ralz, La Pegatina, Aspencat i La Gosse Sotda i Dr. Calypso.
PORTA
FERRADA
(17/VII At

zo/w.)
El rn~s
veter~

E1 m~sveter~ dels festivals musicals de la Costa Bravaobre el divendres 17 ambel pianista itali~
Ludovico Einaudi.
Un dels
atractius (una mica nostfilgics,
aix6 sl) ser~ la pres~ncia de The
Orchestra, la seqfiela de la mitica
Electric Light Orchestra (ELO),
que va vendre m~s de 50 milions
de discos.
Unanola balla a l’61thn S6narde dla
ETCFESTIVAL
TARRAGONA
(17/
VII AL19/IX)
El sudtamb~existeix

racterlstiques.
Porte Ken Boothe, hlies Mr. Rock Steady (qui no
ha escoltat el seu Everything I
E1 Festival d’Estiu de Tarragona own), un veteranlssim del gbnet~ el m~rit d’omplir d’activitat
re, arab carrera des dels anys cintres mesosd’estiu i de fer-ho en quanta i 24 discos al seu historiescenaris de luxe corn l’Auditori el. Tambdvdnen The Skatalites,
del Campde Mart, la Tarraco
una instituci6 a l’illa i m~senll$.
Arena Plaza o el teatre Tarragoha. Vent&veterans corn Serrat o
Ralmon,o el mig segle de mflsica SIRGA
(FINSEL181VII)
de Los Sabandefios, veur~ bxits
Laimportancla
deI escenan
assegurats corn Pablo Albor~n o
Vetusta Morla, aixi corn el rock Ocupadiversos llocs de Flix, Aspeculiar de Yann Tiersen, entre c6, Corbera, Miravet, Riba-roja,
minimal i chanson.
Tortosa i Vinebre (amb alguna
extensi6 cap a Barcelona) i se
subtitula M~siquesde recerca i
patrimoni. Inclou mflsica conNOWA
REr.GAE(17-18/VII)
temporfinia instrumental, free
Jamaicaa Vilanova
jazz, electroacflstica i experiE1 NowaReggae de Vilanova bu- mentaci6 sonora, arab una vintefar$ deu espelmes al Moll de na de concerts en diferents esMarde Vilanova i la Geltrfl, a la pals, tellers, una master class de
platja, un emplasament idlHic
composici6 a c~rrec del brit~mic

amb elements extramusicals
corn obres de Samuel Beckett o
la pintura de Roberto Mate. El
festival ocupa llocs comel mercat municipal o la reserve natural de Sebes.
BONA
NIT BARCELONA
(18/VII)
Escenaria Glbries
Tercera convocat6ria de] Bona
Nit Barcelona, que aquest any
triplica
aforament, fins a
10.000persones en la fdrmula
gratffita (no correu: invitacions
exhaurides), i que estrena una
nova plata de la ciutat, la de les
G16ries, desposse’fda del seu escal~xtric de ciment. Del cartell
destaca
la banda noruega
KAKKMADDAFAKKA.
BARCELONA
BEACH
FESTIVAL
(18/Vii)

EIsdj baixen
a la sorra
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Algú pot trobarho irrellevant,
141874
però que ningú no s’hagi posat
en contacte amb mi per fer el traspàs
de cultura és peculiar. @bcncultura
718000

Si usen la por amb Grècia perquè
guanyi el sí, i guanya el no però EU
segueix negociant, és que van amena
çar perquè no podien convèncer.#27S
@isonapassola
Isona Passola Productora de cinema

@jciurana

Ciurana Polític
SECCIÓN:Jaume
CULTURA
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Grammy, que després de triom
far amb la sèrie Black radio recu
pera el trio que el va donar a co
nèixer fa 10 anys.
ACUSTICA (2730/VIII)

Una cita amb Neneh

La gran Neneh Cherry, que aca
ba de passar pel Sónar, oferirà a
Figueres la seva única data de
l’estiu. Presentarà Black project,
el disc amb què ha trencat setze
anys de silenci. El festival s’obre
amb un concert organitzat pel
programa de LaVanguardia.com
Acustik, una plataforma de llan
çament de nous talents. Se cele
brarà una sessió ininterrompu
da, amb vuit bandes, de 18 h a
4 h.
FESTIVAL ERA (25/VII)

The Antlers a la masia
Els nordamericans The Antlers
aterren com a caps de cartell en
terres catalanes tres anys des
prés en un dels seus pocs con
certs a Europa presentant Fami
liars en aquesta cita singular en
una masia de Llagostera. The
New Raemon presentarà Oh,
rompehielos.
EBRE MÚSICA I PATRIMONI (FINS
AL 19/IX)

Art de trinxera

Dotze concerts, dotze escenaris.
Fins a finals de setembre se cele
bra aquest festival en el qual se
celebren concerts –de clàssica o
experimental– en llocs poc habi
tuals, com museus, centres d’in
terpretació naturals, jaciments
arqueològics... Entre d’altres, el
Centre d’Interpretació d’Art Ru
pestre de l’Ermita (Ulldecona),
la cota 705 de la serra de Pàndols
(Pinell de Brai), el Poblat Iber de
de la Moleta del Remei (Alca
nar), o el Museu de la Pauma
(Mas de Barberans). A la música
s’hi sumen visites guiades i tas
tos.
TIBIDABO LIVE FESTIVAL (45/IX)

LUIS TATO / ARCHIVO

A pocs centenars de metres de
Glòries, a la platja de Sant Adrià,
la nit del 18 de juliol se celebra
per segona vegada aquesta tro
bada de música electrònica, amb
un cartell de primera divisió: Da
vid Guetta, Hardwell, Axwell &
Ingrosso i Martin Garrix.
HARD ROCK RISING (2425/VII)

BMovie, Datarock, Crocodiles,
Dorian, La Bien Querida o Joan
Miquel Oliver alguns dels inte
grants del Palmfest 2015, que
s’acomiada amb deu anys de vi
da. A més tindrà els creadors
d’una cançó de l’estiu com va ser
Vamos a la playa .
ROCK FEST (2325/VII)

Un tros de cartell

Torrent de metall a Can Zam

L’idil∙li que Barcelona té amb els
grans esdeveniments musicals
va portar Hard Rock Rising a tri
ar aquesta ciutat per a aquest
festival de 16 hores. El cartell és
un luxe, amb gegants com Rob
bie Williams, Kings of Leon,
Lenny Kravitz, Vetusta Morla,
Steve Angello i Juanes, d’entre
d’altres.

La banda alemanya de hard rock
Scorpions torna a Barcelona des
prés d’onze anys. Presenten el
seu nou treball, Return to Fore
ver, i en un cartell que és un au
tèntic caramel per als fans del
gènere: també hi seran Judas
Priest, Europe, Saxon, o Twisted
Sister. Un altre dels motius per
visitar Can Zam serà la primera
presència dels japonesos Loud
ness a Espanya. Oferiran alguns
dels seus clàssics com Crazy
night, Loudness o Down n’ Dirty.

PALMFEST (2325/VII)

Adéu després de 10 anys

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

MAS I MAS (28/VII A L’1/IX)

La resurrecció de l’agost

El Mas i Mas ha omplert els úl
tims anys de notes i ambient la
nit barcelonina d’agost, habitu
alment despoblada. Aquesta ve
gada aporta més de 300 propos
tes. Un dels punts d’interès és la
commemoració dels 55 anys del
mític Sketches of Spain, de Miles
Davis i Gil Evans. Una big band
formada per Carles Benavent,
Llibert Fortuny, Matthew Simon
o Andrea Motis, entre d’altres,
oferirà al Palau de la Música el
seu particular Sketches. El Mas i
Mas es tancarà amb una de les
flamenques del moment, Rocío
Márquez,que acaba de publicar
El niño. Tampoc no ens podem
perdre el pianista (de jazz) Mar
co Mezquida, ni la Barcelona
Gipsy KLezmer Orchestra, a qui
donarà veu la cantant Kayah, o
grans del jazz com Kenny Bar

ron & Dave Holland, Joe Luis
Walker, Jerry Gonzalez o Jean
Touissiant.
CAMBRILS (114/VIII)

Pop pur

Pop pur: Alejandro Sanz, Miguel
Bosé i Juan Luis Guerra actua
ran al Festival Internacional de
Música de Cambrils. Completen
el cartell Village People, Gemeli
ers i Pasión Vega.
MAS SORRER (18/VII AL 9/VIII)

Masia de música i cinema

El XIII festival Jazz Mas Sorrer
se celebra a Gualta (Girona) amb
les actuacions de músics de jazz i
soul com José James, Janine
Johnson, Robert Glasper i Roy
Ayers, i la celebració del Festival
Internacional de Curtmetratges.
Al cartell del festival destaca Ro
bert Glasper, guanyador de dos

Mogwai al cim

La muntanya del Tibidabo acull
a inicis de setembre aquest nou
esdeveniment, en el qual desta
quen els escocesos Mogwai, cap
davanters del postrock i que
compleixen vint anys de carrera.
El seus directes són indispensa
bles. O els dirty Yo La Tengo.
House Of Wolves, Black Box
Red, Belako, Ocellot o Rafael
Berrio completen la llista.
NITS DE JAZZ SANTA CRISTINA
D’ARO

Saxo a la platja

Divuitena edició de les Nits de
Jazz de Platja d’Aro, que té més
de 100 concerts –com ara els de
La Vella Dixieland, Llibert For
tuny, Big Mama, Joan Chamorro
i Andrea Motis, etc.– i que reu
neix al voltant de 20.000 espec
tadors cada estiu en aquest in
dret.c
TENIU INFORMACIÓ MÉS DETALLADA
D’AQUESTES CITES A
www.lavanguardia.com
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INFORMES LENGUA

Baremboim abre el
ciclo Palau de la
Música en Barcelona

Baja el uso s

❘ BARCELONA ❘ El director Daniel

Barenboim inauguró ayer y
hoy en el Palau de la Música
Catalana la temporada 201516 del ciclo Palau 100, reivindicando al compositor Edward Elgar en el primer concierto, mientras queVerdi protagonizará el segundo. Dirigirá a la Staatskapelle Berlin,
una de las orquestas más antiguas del mundo.

FESTIVALES

Neneh Cherry,
cabeza de cartel del
festival Acústica
❘ FIGUERES ❘ La artista sueca Neneh Cherry dará su único concierto en España en el marco
del festivalAcústica 2015 que
se celebrará entre el 27 y el
30 de agosto en Figueres. Joan
Miquel Oliver, Joan Dausà,
Núria Graham o el espectáculo Sangtraït Simfònic son
otros de los artistas confirmados, aunque el cartel completo se dará a conocer el próximo 16 de julio.

Un informe indica que ha a
El 36’3% lo adopta como
AGENCIAS

❘ BARCELONA ❘ El uso social del catalán se ha reducido en 2014 respecto al año anterior y ha aumentado la presión jurídica sobre él, sobre todo en el campo
educativo, según el Informe sobre la situación del catalán elaborado por el Institut d’Estudis
Catalans (IEC), Òmnium Cultural y Plataforma. Per la Llengua,
que se presentó ayer en Barcelona. En concreto el retroceso
del uso como lengua habitual en
Catalunya se cifra en el 0,5% en
el último año, un descenso más
sostenido después de haberse situado en el 4,3% entre el 2003
y el 2008. “El peso de la lengua
catalana en el sistema educativo puede tener una influencia
muy importante en el uso que
se haga del catalán”, enfatizó el
pricipal responsable el informe,
Miquel Àngel Pradilla (director
de la Xarxa CRUSCAT del IEC),
aunque admitió que otros factores tienen también peso. En su
opinión, si bien las aptitudes lingüísticas hacia la lengua mejoran (comprensión de la lengua,
capacidad de hablarla), el uso social no se corresponde con estos
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

& Joan Chamorro d’estiu a la fresca
PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 4592

CINE CIUTADELLA DE ROSES ofereix dues
PROMOARTS MUSIC sorteja deu
TARIFA: 69 €
E.G.M.:
invitacions per al concert d’Andrea Motis i invitacions dobles per a la projecció de la
118 CM²Her
- 10%
SECCIÓN:
, el dijous 9 de juliol,
a les MOTOR
Joan Chamorro, el divendres dia 10, a lesÁREA:pel·lícula
Julio, 2015
22.00 h, a la Ciutadella de Roses.
22.30 h,7davant
la Basílica de Castelló.

Maridatge de vins

Cicle Coral al Palau

Bodega Vinyes
dels Aspres

Invitacions per al
Palau de la Música

SONS DEL MÓN convida dues persones,
al maridatge de vi, previ al concert del
divendres, 10 de juliol, a les 20.00 h,
al convent de Santa Clara de Castelló.

L’ORFEÓ CATALÀ sorteja quatre
invitacions per al concert Magnificat, de
Bach, que es farà a la Sala de Concerts,
el dia 19 de juliol, a les 18.00 h.

Sant Pere de Rodes

Drakonia Produccions

Quatre invitacions 50 invitacions
per al concert
per a Emporiae
OPUS ARTIS sorteja dues invitacions
dobles per al concert del dissabte dia 11
de juliol, a les 20.00 h, del 15è Festival
de Música de Sant Pere de Rodes.

DRAKONIA PRODUCCIONS sorteja 25
invitacions dobles per a Emporiae, el camí
de Roma, del divendres 17 de juliol, a les
19.00 h, al conjunt arqueologic d’Empúries.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Catalunya Ràdio
El matí de Catalunya Ràdio, dirigit i presentat per Mònica Terribas
Entrevista a Daniel Barenboim, durada 17:21 minuts
7-7-2015
Enllaç
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/daniel-barenboimcom-a-music-tinc-moltes-identitats/audio/888042/#

TVE
Telediario-La 1
5-7-2015
El reportatge parla del concert a Madrid i esmenta els dos concerts a Barcelona.
Barenboim parla del seu nou disc dedicat a Brahms i del projecte d’obrir una acadèmia
de música a Berlín.
Enllaç
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/director-argentino-israeli-danielbarenboim-ofrece-concierto-madrid/3198524/

