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SARDANACultura i Societat

LA FRASE  «Les representacions plàstiques que Picasso ha fet de la sardana ens poden ajudar molt a universalitzar-la». Josep Palau i Fabre. (Barcelona,

1917 – 2008) fou un polifacètic autor poètic, i crític d'art barceloní, un dels màxims especialistes en l'obra del pintor Pablo Picasso.
Robert
Roqué Jutglà

Som en temps de Carnaval, justament molt
celebrat, amb rues, disfresses, balls... I em fa
la sensació que molts joves no saben ben bé que
és això. Dins l’any litúrgic de l’església catòlica,

4

anys enrere era molt respectat, venia la quaresma, unes setmanes d’austeritat en diversions i àdhuc en menjars. Els dies abans del dimecres del
cendra que era quan començava la quaresma, la

gent es lliurava a actes alegres i divertits, o sigui
el Carnaval, que ara se segueix celebrant amb disbauxes sí, però sense saber en molts llocs que és
aquest esdeveniment i el que significa.

Sopes i ranxos

L’Agenda
SARDANES

El dimarts de carnaval molts pobles reparteixen menjars gratuïtament
ins les moltes tradicions casolanes, especialment el dimarts de
Carnaval, es preparen
alguns menjars que es reparteixen
aquets dia de manera gratuïta a
tots els assistents, i molts llocs
per festejar més bé la diada i la
manduca no hi manca pas una cobla per fer sardanes.
Aquest costum present en molts
indrets tindria el seu origen molts
anys enrere i seria per donar alguna cosa de menjar als pobres,
amb els anys s’ha popularitzat i ha
esdevingut obert a tothom.
És la gent de cada poble que
dóna els productes per fer la
menjada que normalment es cuina a l’aire lliure i es distribueix per
a tots els que hi són presents.
fem un petit resum d’aquest
menjars distribuïts a pobles de
les nostres comarques, afegint
que en altres indrets de Catalunya
també es realitza.
Agullana. Festa de «Xuia».
Aquest any tindrà lloc el 21 de febrer a les 3 de la tarda, als baixos
de l’ajuntament, es reuniran els
cuiners «xuiers» , a les 5 a la plaça de Carles Cuberes es distribuirà la «Xuixa», mentre la cobla
vila de la Jonquera interpretarà
una ballada de sardanes. Per la
confecció de la «Xuia» la gent del
poble ha ofert, ous, carn de porc,
botifarres oli i vi. Aquesta celebració molt antiga s’havia perdut
i es recuperà el 1976.
Albons. Arrossada. Actualment se celebra al camp de futbol,
a causa de la gran quantitat de gent
que hi acudeix del poble i comarca, abans el seu escenari era la plaça Major. La diada és el dimarts de
Carnaval, és a dir que aquest any
serà el dia 17. es calcula que es faran unes 30 peroles d’arròs, que
serà menjat per unes tres mil persones.
Armentera. La Sopa. festa de
la sopa serà el proper diumenge,
dia 15, en aquesta localitat empordanesa. igual que en altres
poblacions són llurs vilatans que
donen els queviures o en algun cas
diners per confeccionar la manduca.
Capmany. Ranxo. el dimarts
dia 17, a les 9 del matí es reuneixen els cuiners per començar a
preparar el ranxo, aquest serà distribuït a la tarda, a les 5 començaran les sardanes, a mitja part es
podrà degustar el ranxo, i seguiran
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AUDICIONS
dissAbTe 14
 Cotlliure. Centre Cultural. Cobla
Mil·lenària.
H 15.30

diUMenGe 15
 Ribesaltes (Catalunya Nord).
Centre Cultural. Cobla Nova
Germanor.
H 15.00

diMArTs 17
 Capmany. Plaça. Cobla Vila de la

La cobla Selvatana. DdeG

Jonquera. Festa del Ranxo.

La Selvatana al Palau de la Música
dilluns vinent (19h), al Palau de
la Música Catalana, a barcelona,
la cobla selvatana oferirà el concert de cloenda del seu centenari. el programa inclou sardanes
d’autors com Pere Mercader,
eduard Toldrà, Manel saderra i
Puigferrer, ricard viladesau o
Pere fontàs, entre d’altres. el director serà en Jesús santaliestra.
La selvatana desenvolupà diverses activitats durant el 2013 i
part del 2014 per celebrar aquests
100 anys d’història, la majoria d’elles a Cassà de la selva. Ara barcelona acull el concert ﬁnal. Hi ha

hagut una exposició amb objectes històrics de la cobla, la nit dels
Músics de Cassà comptà amb
músics que tocaren al llarg de la
seva trajectòria, també a l’Aplec
de remei, on actuà el 1913 per
primera vegada.
La cobla també ha presentat 3
discs recopilatoris, amb composicions especials per a l’efemèride i d'altres històriques o oblidades, bo i recordant instrumentistes i compositors de gran
vàlua que en formaren part, destaquem: Pere Arpa, ramon serrat, Pere Mercader, Josep Coll
Ligora, Josep Gravalosa, Martí

més sardanes amb la cobla vila de
la Jonquera.
Llançà. Ranxo. diumenge, dia
15, al matí esmorzar popular i a les
2 el «ranxo popular» que consistirà en estofat, pa i vi, caldrà pagar
1 euro i portar taula i estris de
menjar.
Vidreres. Ranxo. Un dels més
populars i tradicionals de Catalunya. el ranxo de vidreres és àmpliament conegut i celebrat pels
seus vilatans i molta gent forastera que fa cap a aquesta població de
la selva i que té lloc el dimarts de
Carnaval, enguany, és a dir, el dia
17. La vigília es recorre la població
i tothom hi col·labora amb espècies o diners. dimarts es courà a
l’aire lliure en peroles grosses d’aram amb foc de llenya, per a tothom qui s’hi presenti. es cuinaran
una trentena d’olles de 100 litres
cadascuna per satisfer la gran de-

manda d’escudella del dimarts
de carnaval. Cal calcular que en
mengen unes 3.000 persones. Hi
haurà també una cercavila i sardanes a partir de les 11 del matí,
amb la cobla La flama de farners.
Verges. Sopa. La tradicional
sopa de verges acull a la plaça Major, el dimarts de Carnaval, unes
2.500 persones, cadascuna la veus
arribar amb el plat i la cullera. A
un extrem la plaça bullen 25 peroles, amb cigrons, patates, mongetes,costella de porc, xai, vedella...
A migdia tothom a menjar, i tot
seguit sardanes que seran interpretades per la cobla baix empordà.
Afortunadament es van seguint
les tradicions, malgrat el canvis de
costums i mentalitats. durant el
franquisme foren prohibides les
rues de Carnaval i es permetia fer
ball en locals tancats i amb dis-
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

saló, emili saló, Josep Colomer,
Lluís Cotxo, Josep Albertí, Joan
Parés, Josep Mir, Pere fontàs,
francesc Cortada, raimon sabater, etc. Actualment està formada per: flabiol, Cristina farràs,
tibles; Jordi feliu i Joan barrera,
tenors, Josep farràs i david Martínez, trompetes, Josep bosch,
Josep Pineda i santi Pi, trombó,
ferran Guillamet, ﬁscorns, eliseu
Quintana i Josep Amorós i contrabaix, Lluís subirana, director
Jesús santaliestra.
La cobla és la Creu de sant Jordi del 1988 i Premi Capital de la
sardana a la Continuïtat de 2013.
fresses, tot i que no es podia tapar
la cara, després, durant la quaresma, furant 40 dies estava prohibit fer ball, les sardanes sí eren
autoritzades i el dia de sant Josep,
19 de març, que es troba en plena
Quaresma també es podia fer ball,
però la resta de dies res de res.
Àdhuc per a fer aquets àpats calia un permís especial del governador civil i a vegades era prou
difícil d’aconseguir, però pràcticament sempre es pogueren realitzar.
CONCURS INDIVIDUAL DE SARDANES REVESSES
Les sardanes revesses són una
especialitat dins la nostra dansa. És
sabut que les sardanes a més de
trenar curts i llargs tenen uns tiratges que s’ha de saber repartit
per ballar-la i acabar-la correctament, normalment amb un tres a

H 18.00
 Vidreres. Festa del Ranxo. Cobla
la Flama de Farners. Casino.
H 11:00
 Verges. Festa del Carnaval, la
Sopa, Plaça. Cobla Baix Empordà.
H 17.00

CONCURS
diUMenGe 15
 Olot. Concurs individual de
sardanes revesses. Casal Marià.
Cobla Ciutat de Girona.
H 17.30

l’esquerra si és l’estil empordanès o a la dreta si és selvatà.
en els concursos de colles sardanistes sempre hi ha una d’aquestes sardanes, i cada colla intenta esbrinar el canvi adequat,
això requereix bona oïda i molta
atenció.
diumenge a Olot, hi ha un concurs d’aquesta modalitat, però de
caire individual, o sigui que d’una
manera personal els que hi vulguin participar, anomenats «revessaires» es confrontaran per mirar de trobar els tiratges més
adients i concrets.
Aquest concurs, organitzat per
l’entitat olotina flor de fajol, comptarà amb la participació musical de
la cobla Ciutat de Girona i es tindrà lloc al Casal Marià de la capital garrotxina a partir de 2/4 de 6
de la tarda, del proper diumenge,
dia 15.
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Carlos Areces +
Aníbal Gómez Djs

Dani Gancho

Sessió de música a
Razzmatazz, a partir
de la 01.00

BADALONA

amb la llibertat amb què
vol que es mirin els seus
quadres el que fa que no
tingui plantejaments predeterminats.

EXPOSICIÓ

‘Els pericos de Perico’.
La sala Josep Uclés del
centre cultural El Carme
ofereix una retrospectiva
de l’obra de l’artista Perico Pastor, que es podrà visitar fins al 31 de maig. A
l’exposició s’hi poden veure una cinquantena d’obres de la seva col·lecció
personal, que mostren les
temàtiques i l’evolució de
l’artista al llarg dels anys.
Des de la primera exposició de Perico Pastor, al
Cornelia Street Cafè de
Nova York el 1980, fins a
l’última, al Museu del Tabac d’Andorra, el mes de
setembre passat, han
transcorregut 34 anys,
període en el qual l’artista
ha consolidat una trajectòria marcada per l’espontaneïtat dels seus sentiments.

BARCELONA
CINEMA

Zinemaldia.cat 2015. El
centre cultural Euskal Etxea té com a principal objectiu donar a conèixer i
difondre la cultura basca
a Catalunya. En aquest
sentit, després de vuit
anys organitzant la mostra de cinema basc, l’any
passat Euskal Etxea va
decidir fer un pas endavant i convertir aquesta
mostra en un festival i fer
el salt a les sales de cinema de la ciutat de Barcelona, ciutat que és seu de
festivals de temàtiques diverses i d’arreu del món,
però que encara no tenia
un festival de cinema
basc. Així va néixer el festival Zinemaldia.cat, amb
la voluntat d’omplir
aquest buit. El festival,
que dura fins al 27 de febrer, vol convertir Barcelona en la capital del cinema basc i oferir a l’espectador català una finestra
oberta al món cultural
i cinematogràfic basc.
Avui, a les 19.30, Lantana, i a les 21.30, Los tontos y los estúpidos.

BARCELONA

19.00 EXPOSICIÓ
Jesús Meneses. L’àmbit
cultural d’El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel inaugura avui una exposició
de Jesús Meneses, pintor i
arquitecte, que no té definida quin és el tipus de
pintura que fa, ja que és

Concert a la sala
Rocksound de
Barcelona, a les 21.30

BARCELONA

20.00 CINEMA
Festival de Cinema LEBU. Com és costum, Casa
Amèrica Catalunya organitza una selecció documental del Festival de Cinema de LEBU (Xile),
aquest any en la categoria
de Curtmetratge Documental Pobles Originaris.
Als cinemes Girona.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

The Mamzelles actuen avui al centre Arts Santa Mònica ■ ANDREU PUIG

Cinquanta anys de pop català
BARCELONA
EXPOSICIÓ

A Arts Santa Mònica es pot veure
fins al 12 de març la mostra Popcèntric. 50 anys del pop català,
una mirada transversal al pop català actual que reivindica els seus
orígens ara fa cinquanta anys.
El panorama pop, amb les seves
variants rock, folk, psicodèlic i
d’autor, té una diversitat que no es
podia ni imaginar ara fa mig segle
quan es va fundar Concèntric, el
primer segell que va contribuir a

iniciar la revolució del pop català.
La cultura pop ha impregnat tots
els àmbits més enllà de la música
com a columna vertebral, a través
de l’evolució de les lletres, l’audiovisual, la moda i el disseny.
L’exposició Popcèntric parteix
de la immersió en la història de
Concèntric i La Cova del Drac
–amb Guillem d’Efak com a primera referència el març del 1965–, a
través de cinc dècades de pop a
Catalunya fins a descobrir vint
dels artistes referencials de l’esce-

na catalana emergent.
Coincidint amb aquesta exposició, cada divendres a les 21.00 al
claustre d’Arts Santa Mònica
s’ofereix un concert doble amb alguns d’aquests noms emergents.
Avui es pot veure i escoltar l’actuació de The Mamzelles i de Sènior i
el Cor Brutal. En les setmanes següents, Renaldo & Clara + The
Free Fall Band, Esperit + Pau Riba, Nico Roig + Zeidun, Miquel
Serra + Lost Fills...
REDACCIÓ

‘Camel arte’. Són tres
sessions de música i ball
en directe, en un tablao 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, a tocar
de cantaoras i bailaoras
que posen l’ànima damunt de l’escenari.

BARCELONA

20.45 FLAMENC
Flamenc. 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, actuació de flamenc.

BARCELONA

21.30 CABARET
The Chanclettes.
La veterana formació
teatral i humorística
The Chanclettes presenta, fins al 29 de març
a El Molino, l’espectacle
#DPutuCool, amb esquetxos i números musicals que tenen lloc de
dijous a diumenge.

BARCELONA
21.30 POESIA
Estrella Morente ■ ROBERT CARMONA

Mazoni ■ JOSEP LOSADA

Estrella Morente i Niño
Josele, al Guitar Festival

Mazoni i Sanjays sumen
esforços a Apolo

BARCELONA

BARCELONA

La cantant Estrella Morente se submergeix en la
música brasilera amb el guitarrista Niño Josele, al
Palau de la Música.

Després de col·laboracions en estudi, Mazoni se suma a la banda empordanesa Sanjays a Apolo, amb
un repertori conjunt.

21.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.30 CONCERT

Enric Casasses. El poeta presenta Uuuuh! a La
Seca Espai Brossa dins el
festival Alcools. Casasses
és segurament l’autor
més polifacètic en actiu;
ha publicat una vintena
de llibres, ha col·laborat
amb músics com ara Pascal Comelade i ha traduït
autors com per exemple
William Blake i Max Jacob.
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Carlota Ruiz

Orquesta Ilegal de
Barcelona

La pianista actua a la
Biblioteca de
Catalunya, a les 20.30

Concert a Harlem Jazz
Club, a les 23.00

GRANOLLERS

peces l’ha dut a terme un
col·lectiu de persones escollides especialment per
a aquesta exposició.

22.00 CONCERT
The Claudia Quintet.
Dins el 25è Granollers
Jazz Festival, el Casino de
Granollers ofereix aquest
concert. The Claudia
Quintet ha recorregut un
camí únic al jazz contemporani des de la seva fundació, a finals dels anys
noranta. A diferència de
la majoria de bandes de
jazz on els músics van i
vénen, el bateria, compositor i líder John Hollenbeck sempre ha volgut
que Claudia Quintet fos
una banda amb un so no
només determinat per les
composicions i l’orquestració sinó també pels
músics.

20.00 CONFERÈNCIA
‘Dos cardenals antagònics: Gomà i Vidal i
Barraquer’. A la Biblioteca Municipal es du a terme aquesta conferència a
càrrec del pare Hilari Raguer, historiador.

MANRESA

20.00 PRESENTACIÓ
‘Silencis. República,
Guerra Civil i repressió
franquista a Navàs
(1931-1945)’. A la llibreria Parcir es presenta
avui aquest llibre de Jordi
Algué, Miquel Arceda, Ester Llobet, Rossend Sellarès i Arcadi Vilà.

VIC

Cartell del film ■ ARXIU

Brothers in Band ■ ARXIU

La XX Mostra de Cinema
Africà, al Museu del Cinema

Homenatge a Dire Straits al
teatre Barts

GIRONA

BARCELONA

El Museu del Cinema ofereix una altra projecció de
la XX Mostra de Cinema Africà, Aujourd’hui,
d’Alain Gomis.

La sala Barts recorda aquesta nit la música del grup
Dire Straits amb la banda de tribut Brothers in
Band.

19.30 CINEMA

MANLLEU

20.00 EXPOSICIÓ

21.00 CONCERT

Albert Coma Bau. A la
sala d’exposicions del Casino de Vic s’inaugura
avui una exposició de dibuixos a càrrec d’Albert
Coma Bau. Es tracta d’un
artista de prestigi, que ha
exposat a nombroses sales d’Europa i el nord
d’Àfrica, i la selecció de

SITGES

19.00 GALA
‘Gran Gala de Venècia
2015’. El Palau de Maricel
de Sitges és el marc
d’aquesta gala benèfica dirigida per Giorgio Manni,
dins els actes del carnaval
de la localitat.

El joc

LOTERÍA NACIONAL
SORTEIG DEL DIA 12 DE FEBRER DEL 2015
Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

0
NÚMEROS

1
EUROS

NÚMEROS

2
EUROS

NÚMEROS

3
EUROS

NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost a cadascuna de les sis sèries
dels números premiats, classificats per la seva xifra final

13
15

SORTEIG

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

4
EUROS

NÚMEROS

5
EUROS

NÚMEROS

6
EUROS

NÚMEROS

7
EUROS

NÚMEROS

8
EUROS

NÚMEROS

9
EUROS

NÚMEROS

EUROS

48400 .......8.100
48410 ........ 300
48420 ........ 300
48430 ........ 300
48440 ........ 300
48450 ........ 300
48460 ........ 300
48470 ........ 300
48480 ........ 360
48490 ........ 300

48401 .....300.000
48411 ........ 330
48421 ........ 330
48431 ........ 330
48441 ........ 330
48451 ........ 330
48461 ........ 330
48471 ........ 330
48481 ........ 330
48491 ........ 330

48402 .......8.100
48412 ........ 300
48422 ........ 300
48432 ........ 300
48442 ........ 300
48452 ........ 300
48462 ........ 300
48472 ........ 300
48482 ........ 300
48492 ........ 300

48403 ........ 300
48413 ........ 300
48423 ........ 300
48433 ........ 300
48443 ........ 300
48453 ........ 300
48463 ........ 300
48473 ........ 300
48483 ........ 300
48493 ........ 300

48404 ........ 300
48414 ........ 300
48424 ........ 360
48434 ........ 300
48444 ........ 300
48454 ........ 300
48464 ........ 300
48474 ........ 300
48484 ........ 300
48494 ........ 300

48405 ........ 300
48415 ........ 300
48425 ........ 300
48435 ........ 300
48445 ........ 300
48455 ........ 300
48465 ........ 300
48475 ........ 300
48485 ........ 300
48495 ........ 300

48406 ........ 330
48416 ........ 330
48426 ........ 330
48436 ........ 330
48446 ........ 330
48456 ........ 330
48466 ........ 330
48476 ........ 330
48486 ........ 330
48496 ........ 330

48407 ........ 330
48417 ........ 330
48427 ........ 330
48437 ........ 330
48447 ........ 330
48457 ........ 330
48467 ........ 480
48477 ........ 330
48487 ........ 330
48497 ........ 330

48408 ........ 300
48418 ........ 300
48428 ........ 300
48438 ........ 360
48448 ........ 300
48458 ........ 300
48468 ........ 300
48478 ........ 300
48488 ........ 300
48498 ........ 300

48409 ........ 300
48419 ........ 300
48429 ........ 300
48439 ........ 300
48449 ........ 300
48459 ........ 300
48469 ........ 450
48479 ........ 450
48489 ........ 300
48499 ........ 300

95700 ........ 300
95710 ........ 300
95720 ........ 300
95730 .......4.665
95740 ........ 300
95750 ........ 300
95760 ........ 300
95770 ........ 300
95780 ........ 360
95790 ........ 300

95701 ........ 480
95711 ........ 330
95721 ........ 330
95731 ........ 330
95741 ........ 330
95751 ........ 330
95761 ........ 330
95771 ........ 330
95781 ........ 330
95791 ........ 330

95702 ........ 300
95712 ........ 300
95722 ........ 300
95732 ........ 300
95742 ........ 300
95752 ........ 300
95762 ........ 300
95772 ........ 300
95782 ........ 300
95792 ........ 300

95703 ........ 300
95713 ........ 300
95723 ........ 300
95733 ........ 300
95743 ........ 300
95753 ........ 300
95763 ........ 300
95773 ........ 300
95783 ........ 300
95793 ........ 300

95704 ........ 300
95714 ........ 300
95724 ........ 360
95734 ........ 300
95744 ........ 300
95754 ........ 300
95764 ........ 300
95774 ........ 300
95784 ........ 300
95794 ........ 300

95705 ........ 300
95715 ........ 300
95725 ........ 300
95735 ........ 300
95745 ........ 300
95755 ........ 300
95765 ........ 300
95775 ........ 300
95785 ........ 300
95795 ........ 300

95706 ........ 330
95716 ........ 330
95726 ........ 330
95736 ........ 330
95746 ........ 330
95756 ........ 330
95766 ........ 330
95776 ........ 330
95786 ........ 330
95796 ........ 330

95707 ........ 330
95717 ........ 330
95727 ........ 330
95737 ........ 330
95747 ........ 330
95757 ........ 330
95767 ........ 330
95777 ........ 330
95787 ........ 330
95797 ........ 330

95708 ........ 300
95718 ........ 300
95728 .......4.665
95738 ........ 360
95748 ........ 300
95758 ........ 300
95768 ........ 300
95778 ........ 300
95788 ........ 300
95798 ........ 300

95709 ........ 300
95719 ........ 300
95729 ......60.000
95739 ........ 300
95749 ........ 300
95759 ........ 300
95769 ........ 300
95779 ........ 300
95789 ........ 300
95799 ........ 300

Terminacions
350........ 150
570........ 150
80 ......... 60

Terminacions

Terminacions

8401 .......1.230
401........ 480
671........ 180
01 ........ 180
1......... 30

7262 ........ 750

Terminacions
013........ 150
823........ 150

Terminacions

Terminacions

Terminacions

6694 ........ 750
184........ 150
964........ 150
24 .........60

4695 ........ 750

9376 ........ 780
6.........30

AQUEST SORTEIG ADJUDICA 2.127.000 DÈCIMS PREMIATS
PER UN IMPORT TOTAL DE 12.600.000 €
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PREMI ESPECIAL
1.170.000 €

Terminacions
047........ 180
467........ 180
7......... 30

Núm. 48401
PRIMER PREMI

Terminacions
38 ......... 60

Terminacions
469........ 150
479........ 150

FRACCIÓ

SÈRIE

PREMI ACUMULAT

7a

2a
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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 13 DE FEBRER DEL 2015

Agenda
TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Copi i Ocaña, al purgatori. Prèvies els dies 20 i 21 de febrer,
20.00. Estrena, el dissabte 23 de
febrer. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.00, i diumenges,
17.00.
왘 Apolo

Teatre, carrer del Paral·lel 59. Cremats, fins al 8 de
març. Horaris: dimecres, dijous i
divendres, 20.30; dissabtes,
18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00.
왘 Aquitània

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.15, i diumenges, 17.45.
Orgasmos, la comedia. Horaris:
de dijous a dissabtes, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. Una giornata particolare, a partir de l’11 de març.
Dir. Oriol Broggi.
왘 Círcol

Maldà, Carrer del Pi, 5.
El llarg dinar de Nadal, de la
companyia La Ruta 40. Horaris:
de dijous a dissabte, 20.00, diumenge a les 18.00. Últims dies
de representació, Expedient K,
amb Dafnis Balduz. Horaris: de
divendres a dissabte, 22.00 i diumenge, 20.00.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabte, 17.30 i 20.00, i diumenge, 17.30. I David Guapo. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 22.00, i
diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Doble programació: APM? El show. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30; i
diumenges, 18.00. I Comedy Zoo
amb Ernesto Sevilla. Horaris: divendres i dissabte, 22.30, i diumenge, 20.00.
Av. Paral·lel, 91. Pels
pèls, de Paul Pörtner, direcció
Abel Folk, amb Àlex Casanovas,
Mercè Comes, Pep Sais, Pep Planas, Beth Rodergas i Jofre Borràs. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 17.30 i
21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació, el divendres
13, a les 23.30, Visto lo visto, i els
dissabtes, a les 23.30, Las noches del Club de la Comedia.
왘 Condal,

<<

The Brew

George Ezra

El trio britànic actua a
La Mirona, de Salt, a
les 22.30

Concert a la sala
Bikini, de Barcelona, a
les 20.30

des! I Joc de miralls, d’Annie Baker, dir. Juan Carlos Martel. Estrena l’11 de febrer.

왘 Goya,

carrer Joaquim Costa,
68. Fins a l’1 de març, Prendre
partit, de Ronald Harwood, dir.
Josep Maria Pou, amb Josep
Maria Pou, Andrés Herrera, Pepo
Blasco, Sandra Monclús, Sergi
Torrecilla i Anna Alarcón. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00, i
diumenges, 18.00. I en doble
programació, el dissabte 14, a
les 23.30, David Ordinas i Pablo
Puyol a Venidos a menos.

왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’art de la comèdia,
d’Eduardo de Filippo. Horaris: de
dijous a dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.00. Sala Petita: No
feu bromes amb l’amor, d’Alfred
de Musset. Horaris: dijous i divendres, 20.00; dissabtes, 17.00
i 21.30, i diumenges, 18.00.

왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Norma,
de Vincenzo Bellini. Dies 11, 12,
14, 15 i 17 de febrer. Semperoper
Ballet, dies 20 i 21 de febrer
(dues funcions). El Petit Liceu:
La casa flotant, dia 14 de febrer,
a les 12.00, i dia 15, a les 11.00.

왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Minoria Absoluta presenta
Polònia, el musical. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B-El Latino: Tot bé, gràcies.
Horaris: dijous i divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 21.00; i
diumenges, 18.00.

왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Rapunzel. Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Un muerto muy vivo. Horaris:
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00.

왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00.

왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Dia 15 de febrer, a les
12.00, espectacle familiar Alles
(Tot/Todo) i mini-taller Aprenent
a sonidear junts.

왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Divorciadas,
evangelicas y vegetarianas,
21.00, i David Baró: Annemann,
22.30. Sala Xavier Fàbregas:
Diario de un cuarentón, 21.00, i
ImproShow, 23.00.

왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Luna, la col·leccionista de paraules, amb la Cia. Petita Brownie.
Per a majors de 3 anys. Horaris:
divendres i dissabtes, 18.00, i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, carrer
Flassaders, 40. La nau dels bojos, Sala Brossa, fins al proper
22 de febrer. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Les criades, Sala Fregoli, fins al diumenge 15 de
febrer. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.30. Festival Alcools: Enric Casasses. Sala Palau i Fabre. Del 12
al 14 de febrer, de dijous a dissabte, 21.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins a l’1 de març, El crèdit, de
Jordi Galceran, dir. Sergi Belbel,
amb Jordi Boixaderas i Pere
Ponce. Horaris: dimecres i dijous, 20.30 ; divendres, 21.00;
dissabtes, 18.00 i 20.30; diumenges, 18.00. I en doble programació, els divendres, a les
23.00, Mònica Pérez i Jordi Ríos
a 1.000 merdes de gags. I diumenge 15, a les 20.00, Maru
Candel a XXL.

La barrila de l’Avi

L’AVI

Dafnis Balduz a ‘Expedient K’ ■ CIRCOL MALDÀ

Últims dies d’‘Expediente K’, al Maldà
BARCELONA TEATRE

L’actor Dafnis Balduz interpreta, a l’obra Expedient K, el paper d’un tècnic de so
que recorre alguns camps de concentració per a enregistrar psicofonies. L’espectacle, dirigit per Alex D. Capo, està dedicat a la memòria de l’Anna Lizaran i es representa al Circol Maldà fins a aquest diumenge.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). iMe, amb
la companyia Dara, dissabtes 7 i
14 de febrer, 21.00, i diumenges
1, 8 i 15, 18.00. El año del cerdo,
amb Factoría Los Sánchez, dissabtes de febrer, 18.00. De capgirat a la terra, amb La Marciana
Companyia, diumenges de febrer, 12.00. L’home dels coixins,
amb Sotacabina Teatre, diumenges de febrer, 20.30. Loopoesía
2015, dissabtes 21 i 28 de febrer,
22.00.
Hospital, 51. Fedra, de
Jean Racine, dir. Sergi Belbel,
amb Emma Vilarasau, Mercè
Sampietro, Lluís Soler; Xavier Ripoll, Jordi Banacolocha, Queralt
Casasayas i Gemma Martínez.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
20.30; i diumenges, 18.00. I en
doble programació, fins a l’1 de
març, OFF Romea: El bon lladre,
de Conor McPherson, dir. Xicu
Masó, amb Josep Julien. Horaris: divendres i dissabtes, 22.45,
i diumenges, 20.30. I cicle Solos:
Viggo Mortensen, dilluns 23 de
febrer.
왘 Romea,

왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
433. Sota Zero, una comèdia de
la Cia. La Peleona. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. L’arbre de la vida, d’Aboon Teatre. Horaris: diumenges 8 i 22 de febrer, a les
12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 8 de març,
L’efecte, de Lucy Prebble. Sixto
Paz Produccions. Horaris: de di-
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mecres a dissabtes, 21.30, i diumenges, 18.00. Dies 14, 15, 21,
22 i 28 de febrer i 1 de març, Ricard de 3r, de Gerard Guix, dir.
Montse Rodríguez. Horaris: dissabtes, 19.00, i diumenges,
21.00.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
L’alè de la vida, dir. Magda Puyo,
fins al 7 de març. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. I Luis Pardo, a
Paranoid. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.45, i diumenges,
20.30.

Horaris: dissabtes i diumenges,
12.00. Ana Morgade a Morgadeces, dissabtes, 22.45.
Coliseum, Gran Via,
595. El intérprete, amb Asier Etxeandia Horaris: divendres 13,
21.00; dissabte 14, 21.00, i diumenge 15, 19.00.

Teatre, Neopàtria 54. Del
14 al 22 de febrer, teatre familiar
amb Un nou vestit nou, de Xip
Xap.
왘 Tantarantana

왘 Teatre

Teatre, carrer
de les Flors, 22. El Cicló: fins a l’1
de març, Projecte Nisu presenta
Teenage Dream. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Programació
infantil: del 7 al 22 de febrer, Engruna Teatre presenta El molinet
màgic. Horaris: dissabtes, 18.00,
i diumenges, 12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47.49. 99%, d’Elies Barberà i
Ian de Toffoli. Del 12 al 22 de febrer. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació: Dos caras
duras en crisis. Horaris: dijous i
divendres, 20.30; dissabtes,
18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00. Gisela y el libro mágico.

Teatre, Castillejos, 179.
Titelles: Carabassa, de Titerearte. Diumenges, 12.00. Estrena, el
16 de febrer, Cloaca, de Maria
Goos, dir. Òscar Molina, amb Miquel Sitjar, Pep Papell, Xavi Casan, Ramon Godino i Konstantina Titkova. Horaris: de dijous a
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. En català. Estrena, el 24
de febrer, Vintage, teatre musical, dir. Daniel Anglès. Horaris:
dimarts i dimecres, 20.30. En
català.

왘 Teatre

왘 Teatre del Raval, carrer Sant
Antoni Abad, 12. Prorroguem La
Monyos, espectacle musical en
català. Horaris: dijous, 19.00; divendres i dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00. 3, 2, 1, Impro,
divendres, 23.00. Detectives
Martínez, dissabtes, 23.00. Soltero a los 30, diumenges, 20.30.
Infantil: Màgia Júnior, dissabtes,
17.30, i diumenges, 12.00.

왘 SAT!

왘 Versus

142430-1105749A

BARCELONA

<<

Gaudí Barcelona, carrer de Sant Antoni Maria Claret,
120. Limbo, nou espectacle de
l’Era de les Impuxibles, amb lletres de Marc Rosich i música de
Clara Peya. Del 5 de febrer a l’1
de març. Horaris: de dijous a dissabte, 20.00 i diumenges, 18.00.
Prorrogat, fins a l’1 de març
Somriures i llàgrimes. Horaris:
dissabte, a les 17.00 i diumenge,
a les 12.00.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Somni americà, autoria i
direcció d’Oriol Tarrasón, fins a
l’1 de març. I Trau, de Guillem Albà, dies 10, 17 i 24 de febrer.
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. El rei
Lear, de W. Shakespeare, dir.
Lluís Pasqual. Entrades exhauri-

116737-1101492w
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ENTREVISTA MONTSE FRISACH

Salvatore Adamo cantant

“A l’escenari
és on visc més
intensament”
SALVATORE ADAMO
16è Banc Sabadell
Festival del
Mil·lenni
Lloc i dia:
L’Auditori (Barcelona),
13 de febrer. 21.00 h
Entrades:
De 36 a 84 euros

Salvatore Adamo
va oferir el seu primer
recital a Barcelona fa
ja 49 anys / ARXIU

Q

uan el Festival del Mil·lenni va dur
Salvatore Adamo (Comiso, Sicília,
1943) el gener del 2007 al Palau de la
Música, feia divuit anys que “el jardiner de
l’amor” –com el va batejar Jacques Brel– no
cantava a Barcelona. L’èxit aclaparador
d’aquella actuació va fer que Adamo es convertís des d’aleshores en un nom recurrent en
les programacions dels festivals catalans.
Avui, també en el marc del Mil·lenni, el cantautor italobelga –amb 50 anys de carrera, 500
cançons i més de 100 milions de discos venuts– actua a L’Auditori, on cantarà –és clar–
èxits com ara Un mechón de tu cabello, Mis manos en tu cintura i La beauté des femmes.

Quina relació l’uneix amb Catalunya?

Tinc molt bons records de Barcelona. Vaig
actuar-hi per primer cop el 1966. Els músics
no van poder arribar perquè hi havia una
tempesta de neu a Brussel·les i vaig haver de
fer el concert, d’una hora i mitja, tot sol amb
la guitarra. Després hi he tornat molts cops,
tant a actuar com particularment. Em sembla una ciutat fascinant, amb una relació
molt forta amb l’art.

Música

Una cançó seva, ‘Manuel’, denunciava el règim
franquista. Com va sorgir?

Un amic em va explicar el cas d’un periodista
espanyol que havia anat a la presó per un article que havia escrit. Vaig escriure Manuel en
francès i es va traduir a diversos idiomes, però
en aquell moment no em van deixar publicarla en espanyol. La vaig cantar arreu del món.
És un cantant ‘romàntic’, però sovint ha cantat
sobre temes socials i polítics. Quina ha de ser
la relació d’un cantautor amb els problemes que
l’envolten?

Ja de ben jovenet em vaig adonar que un cantautor ha de baixar dels núvols, ha de tocar el
que té més a prop. Vaig escriure Inshallah
[una cançó contextualitzada en la Guerra
dels Sis Dies entre Israel i uns quants estats
veïns] quan només tenia 23 anys. Però el meu
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enfocament sempre ha estat més humanista
que polític, sempre he volgut anar més enllà
de la política. M’interessa parlar de les coses
que tothom té més a prop. En el cas de l’ecologia, per exemple, no trobo justificat que un
partit polític només es dediqui a aquest tema.
Tots els partits polítics haurien d’ocupar-se
de l’ecologia perquè és un problema universal, que ens afecta tots.
Nascut a Sicília, belga d’adopció, estrella a
França... sempre s’ha definit, bàsicament, com
a europeu. Què en pensa de com la crisi ha
fet canviar Europa?

El tema d’Europa és molt delicat. Crec que l’ideal seria poder respectar la personalitat de tots els pobles
europeus. És
evident que
un grec no
pot viure
igual que
un alemany.
És en el seu metabolisme, podríem dir. Els
horaris no poden ser els mateixos. Quan a
Grècia o a Sicília, per exemple, pica el sol i
s’està a 40 graus de temperatura... Són factors que s’han de tenir en compte.

Com ha viscut el fet que, com a cantant romàntic, formi part de la vida i els records sentimentals de tanta gent?

Sóc conscient que formo part del bagatge
emocional de moltes persones. Li posaré
un exemple. L’últim cop que vaig anar a Xile, un cop havia agafat l’equipatge i passat la
duana, un senyor se’m va apropar i em va
dir que havia conegut la seva dona amb Mis
manos en tu cintura i l’havia deixada amb
una altra cançó meva. Sempre m’havia trobat que em deien que les parelles s’havien
conegut amb temes meus, però mai
que s’havien deixat...
Supera ja els 70 anys. Què el motiva a continuar pujant a un esce-
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CONCERT GUILLEM VIDAL
nari?

Per mi ser a l’escenari és vital. Jo vull resistir el
màxim que sigui possible. Per mi, i crec que
per a la majoria d’artistes, l’escenari és on visc
més intensament. Fins que pugui, hi pujaré.
Serà molt difícil deixar-ho, encara que els
meus fills i néts em diguin que ho faci... Vull
arribar a ser-hi el més vell que pugui i espero que no resulti massa patètic...
Tenim l’exemple de Charles Aznavour, que
té 90 anys i encara continua al peu del canó.

Exacte. Ell és un model per a mi. Ja em
va influenciar molt quan vaig començar perquè va ser el primer a cantar
amb una veu no acadèmica. I és admirable l’energia que avui en dia encara traspua a l’escenari.
Després de tota una vida, quins valors
han acabat esdevenint els més importants?

El meu pare, que sempre va treballar
de miner, em va ensenyar que el més
important és l’afecte, l’amor, el respecte per la dignitat dels altres.
Aquests són els valors més importants per mi, que intento mantenir.

El dia en una ciutat.

La cantant i actriu lisboeta Maria de
residència actual a Barcelona, prese
Festival Barnasants el disc ‘Pájaros

V

eïna, en l’actualitat, de Barcelona
després d’haver viscut en ciutats
com ara París, Lisboa i São Paulo,
Maria de Medeiros (Lisboa, 1965) continua compaginant pel·lícules (tant al davant com al darrere de la càmera) amb
cançons. Casada amb un català que va conèixer durant el rodatge, l’any 1993, de
Huevos de oro de Bigas Luna, la multifacètica artista es congratula de poder presentar finalment a la seva nova ciutat d’acollida Pájaros eternos (Timit, 2012), un disc
reposat i delicat cantat en portuguès, anglès i castellà on De Medeiros –que, en

estaven molt b
meva mare va
tugal molt de p
pot dir que la v
trar en conta
rics com el ca
depenia que
acabés en un b
sar Capitanes
ma com a dire
Conscient q
mare és pales
ojos de Bacur
crims de la dic

Pensa sovint en què hauria estat
de la seva vida sense la cançó?

No vull ni pensar-ho. De fet, jo
no he hagut de treballar mai
en una cosa que no sigui la
música. A Itàlia s’ha publicat
alguns cops que jo vaig treballar de miner abans de
dedicar-me a la música,
però no és veritat, els
meus pares es van haver de
sacrificar molt per mi, per pagar-me
els estudis, i que jo no hagués de baixar a la mina [la família d’Adamo va
emigrar a Bèlgica per treballar, l’any
1947, a les mines de Marcinelle].
Hi havia tradició musical a la seva família?

No. Al meu pare li agradava cantar,
allò típic dels diumenges, després
de dinar. Però mai va cantar professionalment.
Què oferirà en aquesta visita a Barcelona?

Hi ha una desena de cançons
que no puc no cantar-les. Seria
impensable. La gent no ho entendria. Aleshores el que faré
és combinar-les amb cançons
més recents. En total, n’interpretaré una trentena.
Quins projecte té?

Precisament avui surt a Itàlia
una novel·la que vaig escriure
el 2001 titulada La notte, l’attesa. Té una part molt autobiogràfica, dels meus records
d’infància a Sicília, i una altra totalment inventada, ja
que el protagonista treballa
en una casa de pompes fúnebres. És un llibre amb molt
d’humor negre. Per mi l’humor és molt important. ❋
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La cantant i actriu Maria de Medeiros, aquesta setmana a B

aquest treball, s’estrenava com a compositora i escriptora– entrellaçava cadències
brasileres amb músiques com el fado, el
jazz, el flamenc o el blues. “La música
d’artistes com Caetano Veloso, Gilberto
Gil o Chico Buarque ha marcat la meva
generació”, assegura. “Quan Portugal va
posar fi a la dictadura, el país es va obrir
molt a Brasil i tots aquests músics no paraven d’actuar-hi. Se’ls associava amb els
nous temps.” No feia gaire, aleshores, que
De Medeiros havia tornat a Lisboa, on el
seu pare –músic– i la seva mare –periodista– s’havien traslladat a viure després de
passar uns quants anys a Àustria. “Va ser
un xoc. Veníem d’un país net i polit i vam
arribar a un altre on, recordo, els carrers

va dirigir ara f
la mirada en l
ciudad –la can
nos, coescrita
on descriu un
guim igual, i
M’indigna qu
sa l’economia
en cultura, qu
evident que só
Maria de M
tè aniversari d
amb la qual es
respondre, am
mil preguntes
ge amb Tarant
Gas (21 h) en

13 Febrero, 2015

A

SICA CLÀSSICA

tral Pires

ão Pires,
piano
la Música

sar per difen els contes
alen la pena
una versió
1, D. 960 de
María João
e l’art de la
rt és una reper calibrar
n pianista;
assen els virs ara en priueting. Perprofunditat
citat de maés de la pult dibuixada
jocs de tenn aquest cas
e vegades a
ulmina l’arc

la Pires va
nument del
cial, alhora
intimitat i
viment lent,
ita i subtil
o que va sorculació inista que sap
uresa sínte-

De la mateixa època més o
menys és l’Allegro en la menor
per a quatre mans, obres totes
dues, amb la Sonata, que parlen
de la finitud de la vida. I aquest
Allegro atractiu en si, amb un tema recurrent i capacitat melòdica, queda tot i això una mica esquelètic perquè ens remunta a la
Fantasia en fa menor –també edició pòstuma com la Sonata (Schubert va morir aquell mateix any
de la composició) que és un de
les cims expressius del romanticisme. Aquest Allegro, que té una
via substancial expressiva en el
registre baix, en aquesta ocasió
en mans de la Pires, va ser interpretat, a les seccions melòdiques,
pel seu eventual acompanyant, el
molt jove Julian Libeer, ara estudiant amb ella. Acte lloable, per
la seva part, de donar a conèixer
joves promeses, però que encara
que un no vulgui fer-ho, sorgeix
de fet la comparació. Crec que la
mescla no és bona per al jove, perquè es veu a més quant li falta en
qüestions substancials, tal la seva
versió en solo de Le tombeau de
Couperin de Ravel, amb excel·lent pulsació inicial i matisos
delicats i ben situats en l’atac de
les notes, però que més endavant, en la Forlane, per exemple,
va mancar d’aquest matís buidat,
cortesà, que Ravel significa, resultant escàs en contrastos el Rigaudon. En fi, molt bones possibilitats però ha de fer el seu camí.
Sembla que segueix consells del
mestre Bashkirov; no crec que això l’ajudi massa.c
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nyia

tel Solé
tol 2

a es presenta
elació!” pertge que li ha
m ha aconsets els amfida. Parlo de
s que li han
eus domicilis
entre elles i
han esdevinncies que no
imular una

ta gira domies represenmèrica, Aniobra escrita i
lé, arriba al
hi, vull creuPenso, sinceeix. Si el teaodueix a Caa substrat
ol·loquial, la
ó i la qualitat
nflueixen en
ena autòctoant en el promillor creansum que es

r justos, que

plantejar un àpat entre amics del
qual acabi tothom amb esgarrinxades, com fa el text d’Estel Solé, sigui una fórmula gaire original de
plantejar la comèdia. Passa, però,
que l’obra no és notable per la seva
originalitat sinó per la torrencialitat i bon gust de l’enginy de l’autora i per l’extraordinària habilitat
amb la qual es resol la transició,
des de la comicitat desbordant que
hi ha en més de la meitat de la representació, a la part conflictiva i
seriosa de la història i que arriba
fins el seu desenllaç.
Una qualificació precipitada podria parlar d’una tragicomèdia, però no fóra molt exacte perquè els
problemes, desavinences i secrets
que s’airegen des que ha passat el
torrent de riallades tenen una normal i versemblant humanitat.
Ens trobem, doncs, davant
d’una comèdia dramàtica que no
escatima una munició hilarant i
que, sense que l’espectador se
n’adoni, deriva cap a uns conflictes que la bona direcció de Solé i
l’esplèndida actuació de tres actrius i dos actors, aconsegueixen
exposar amb absoluta naturalitat.
D’aquesta tropa exemplar no
m’han sorprès Jacob Torres, convincent i aplaudit en nombroses
ocasions, ni Mercè Martínez, que
crec haver vist en bons papers televisius. Professionals menys coneguts d’un servidor treballen també
a un altíssim nivell. Parlo de
Martina Tresserra i, sobretot,
d’Edu Buch i de Míriam Tortosa.c
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“Aquest disc és un punt
d’inflexió en la meva carrera”
Estrella Morente, que obre avui el Guitar BCN al Palau de la Música

Estrella Morente amb Fernando Trueba, durant l’enregistrament d’Amar en paz
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

U

n dels projectes
musicals més interessants que
van veure la llum
discogràfica
l’any passat a Espanya va ser
Amar en paz (Calle 54/Sony),
la trobada de la veu d’Estrella
Morente i la guitarra de Niño
Josele amb la música brasilera.
Un projecte concebut per Fernando Trueba fa un decenni i
que ara es materialitza en la seva segona fase, és a dir, la seva
plasmació en directe. Aquesta
nit, els dos intèrprets reproduiran “fidelment” el contingut de
l’àlbum en el concert inaugural
d’una nova edició del festival
Guitar BCN en el Palau de la
Música (21 h).
Aquest projecte l’hi va proposar Fernando Trueba quan
el seu pare encara vivia?
Sí. De fet, el primer contacte
amb aquestes músiques li arriba a Josele quan preparava el
seu disc Paz que li estava produint Fernando Trueba. O sigui, fa deu anys, que ja són un
munt. Allà vaig cantar amb la
seva guitarra el tema Miña, de
Francis Hime, com un homenatge a Bill Evans. Allà va ser la
meva primera presa de contacte. I tu ja saps com és Fernando, té les seves coses i la seva
manera de fer, té les seves
idees que solen ser bastant fixes, encara que després les vagi
polint, elaborant quan parla
amb uns i altres, però gairebé
sempre són inamovibles. Així
és com al meu pare, que era el
productor dels meus discos,
d’una forma lògica i sense tenir
per què fer-ho, Fernando el va
posar en antecedents i li va explicar el projecte. Pero era jo la
destinatària des del primer
moment. I al llarg d’aquests
deu anys, Fernando ha anat
donant forma a la seva idea, pe-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

rò sempre ha estat fidel als
seus principis.
I quin és el seu balanç
d’aquesta estrena brasilera?
Ho he dit moltes vegades, però en la meva manera de veure
i viure la música, hi ha un
abans i un després de fer
aquest Amar en paz. És un
punt d’inflexió en la meva carrera. I no exagero quan dic
que fer-lo m’ha ensenyat un
camí impressionant per acostar-me a la música. Recordo
que quan Fernando va venir a
casa i ho va comentar al meu
pare, aquest es va tornar com
boig, va obrir una ampolla de
vi per celebrar-ho. Estava entusiasmat. Ho diré una vegada
‘AMAR EN PAZ’

La cantaora
presenta amb
Niño Josele el disc
de clàssics brasilers
PROJECTE MOLT MEDITAT

El projecte va ser
concebut fa més
d’un decenni per
Fernando Trueba
més, haver fet aquest disc és
com haver convertit un somni
en realitat.
El repertori, amb clàssics
de tot el segle XX com Manã
de carnaval, o amor en pau o
Dindi, com es va gestar?
Ja et deia abans com és Fernando: el ve amb les seves idees fetes, clares i meditades; les comparteix, sí, per acabar de raonar-les, però no per canviarles. Ell sap molt bé el que porta
entre mans, i la prova és que
amb la llista de temes que surt
a l’àlbum tens una visió magnífica de la música brasilera, des
dels seus orígens més clàssics

ARXIU

com Heitor Villa-Lobos, als
clàssics de tota la vida com Jobim, De Moraes o Luiz Bonfá i
acabant amb gent més contemporània com Milton Nascimento o Alvaro Nunes.
Vostè recorda de petita si a
casa seva sonava música brasilera?
A casa sonava música tot el dia.
el meu pare en això era disciplinat a la seva manera. El primer
que sonava al matí era la ràdio
clàssica, i sonava tot, del més
contemporani a Bach, Beethoven o Vivaldi. A partir de mig
matí ja s’escoltava de tot. El
meu pare era d’una curiositat i
d’unes ànsies de saber realment inesgotables, sorprenents. Escoltava i llegia pràcticament tot el que li queia a les
mans, i això lògicament ens arribava als que vivíem a casa.
Quan el projecte ja estava
llest per ser gravat, tenia algun temor?
El temor no es porta bé amb la
creació; la creació va de la mà
de la llibertat d’expressió, de la
superació i de la satisfacció
d’una mateixa. Mai no he sentit
pànic o temor en la meva
carrera. però és que a més fent
aquest Amar en paz he après
moltíssim més del que mai podria aprendre en una universitat.
Hi havia una idea inicial
per reinterpretar els temes?
No volem descobrir res de
nou. No es pot oblidar que jo
sóc cantaora flamenca, i el que
hem fet ha estat acostar-nos
des de la senzillesa i la humilitat a una música d’una riquesa
realment única. Per això dic
que no som davant un disc flamenc, no fem cap pal flamenc
concret perquè no tinc necessitat de posar-me a cantar per
fandangos, per exemple, sense
venir a tomb. El que fem, crec,
és aportar el nostre cor flamenc a un món musical meravellós.c
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CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Magistral Pires
IberCamera
Intèrprets: María João Pires,

piano; Julien Libeer, piano

Lloc i data: Palau de la Música

(11/II/2015)

JORGE DE PERSIA

Encara que calgui passar per diferents proves, com en els contes
fantàstics, aquestes valen la pena
si al final ens espera una versió
de la Sonata núm. 21, D. 960 de
Schubert en mans de María João
Pires. Una summa de l’art de la
interpretació. Schubert és una referència fonamental per calibrar
la sensibilitat d’un pianista;
aquesta prova no la passen els virtuosos russos i xinesos ara en primera línia del màrqueting. Perquè exigeix una profunditat
conceptual, una capacitat de matisos en la frase a través de la pulsació, una intensitat dibuixada
per factors repetitius, jocs de tensions que apunten, en aquest cas
de l’última sonata, de vegades a
una sola nota que culmina l’arc
expressiu.
I en aquest sentit la Pires va
fert un veritable monument del
Molto moderato inicial, alhora
que va dibuixar una intimitat i
profunditat en el moviment lent,
confrontat a la petita i subtil
exaltació de l’Scherzo que va sonar intens en una circulació incessant. És una pianista que sap
donar en la seva maduresa síntesis exquisides.

De la mateixa època més o
menys és l’Allegro en la menor
per a quatre mans, obres totes
dues, amb la Sonata, que parlen
de la finitud de la vida. I aquest
Allegro atractiu en si, amb un tema recurrent i capacitat melòdica, queda tot i això una mica esquelètic perquè ens remunta a la
Fantasia en fa menor –també edició pòstuma com la Sonata (Schubert va morir aquell mateix any
de la composició) que és un de
les cims expressius del romanticisme. Aquest Allegro, que té una
via substancial expressiva en el
registre baix, en aquesta ocasió
en mans de la Pires, va ser interpretat, a les seccions melòdiques,
pel seu eventual acompanyant, el
molt jove Julian Libeer, ara estudiant amb ella. Acte lloable, per
la seva part, de donar a conèixer
joves promeses, però que encara
que un no vulgui fer-ho, sorgeix
de fet la comparació. Crec que la
mescla no és bona per al jove, perquè es veu a més quant li falta en
qüestions substancials, tal la seva
versió en solo de Le tombeau de
Couperin de Ravel, amb excel·lent pulsació inicial i matisos
delicats i ben situats en l’atac de
les notes, però que més endavant, en la Forlane, per exemple,
va mancar d’aquest matís buidat,
cortesà, que Ravel significa, resultant escàs en contrastos el Rigaudon. En fi, molt bones possibilitats però ha de fer el seu camí.
Sembla que segueix consells del
mestre Bashkirov; no crec que això l’ajudi massa.c
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+ concerts
Divendres, 13
BERRI TXARRAK
Rock
La bandade tekunberri
estrena a Barcelona ’Denbora
da poligrafo bakarra’ (2014).
APOLO.
NOUDELA RAMBLA,
113. TEL:934 414 002. METRO:
PARALLEL
(L2, L3). PREU:
14{
ANTIRIPADA,
27(- A TAQUILLA.
HORA:2OH.ENTRADES:
www.musikaze.com
ESTRELLAMORENTE+
NII~O JOSELEFlomenc
Laveud’ella i la guitarra d’ell
hanconfluFt a ’Arnar en paz’
(2014), una apassionada
revisi6 de classics de la mGsica
brasilera. PALAU
DELAMOSIRA
CATALANA.
PALAU
DELA M~JSIRA,
4-5 TEL: 932 937 200. METRO:
URQUINAONA
(L1, L4). PREU:
ENTRE20152(- HORA:21H
ENTRADES:
www.theproiectes
Dissabte, 14
JOANDAUSAPop dbutor
’Jo mai may(203.2) el va eriBir
en una de les grans revelacions
de I’escena musical catalana.
Un ~xit que Joan Daus~vol
repetir arab ’On ser~sdern~’
(2014). TEATRE
JOVENTUT
JOVENTUT,
4. L’HOSPITALET
DE
LLOBREGAT.
TEL.: 934481210.
METRO:
COLLBLANC
(L5) PREU:
20{ PREU
I~NIE. RORA:
2OH.
ENTRADES:
www.cantauticketcom
MARIA DE MEDEIROSJozz
Conegudacoma actriu, Maria

DeI’#ornitofest, queentre avui
i dern~celebrala sevasegona
edici6a La [2] deI’Apolo,
podfia destacar-sequereuneix
algunesde les propostes
musicalsrn~sinteressantsde
casa. Perbel querealrnent
fa d’aquestfestival unacita
ineludible ~s queles bandes
quefiguren al cartell es
fusioneni versionenentre elles,
cosaque converteix aquestes
duesvetllades en un espectacle
tinic iirrepetible. Suggeridor
maridatgede melodies que
portar~ Refreea interactuar
arab Rosalia, Mazoniamb
Saniays, TheFreak Fandango
Orchestra ambReactable,
Za! arnbEsperit!, TokyoSex
DestructionarnbIt’s Not Not
i BorealsarnbBegun.I corn
que somen pie Carnaval,la
jornadad’aquestanit es clou
arab la festa de camaval’Back
to the 80’s’. Nous deixeula
disfressaa casa!LA[2]. NOU
DELA RAMBLA,
lll.TEL.:
934 414 001. PREU:20@
ENTRADA
ANTICIPADA,30@
A LA TAQUILLA(ABONAMENT
DOSDIES}. 13114DEFEBRER,
20.30H. www.codetickets.com

Mazoni
donar~
el copa I’#ornitofest.
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de Medeiros tambd pot presumir
d’una interessant trajectbria corn
a cantanL Veu seductora amarada
de jazz, popi rnGsicabrasilera.
LUZDE GASMUNTANER,
246
TEL.: 932 097 712 METRO:
DIAGONAL
(L3, LS). PREU:
18{ PREU
ONICHORA:21H
ENTRADES:
www,cantauticket
corn
Diumenge 15
MOTIS & CHAMORRO&
RITAPAYI~SJazz
Motis & Chamorroretornen al
Jamboree,aquesta vegadaper
donarI’alternativa a la jove
trombonista Rita Pay~s.
JAMBOREE
PLA~AREIAL,
27 TEL:
933 191789, METRO:
LIREU([3).
PREU:10{ ANTIRIPADA,
12{ A
TAQUILLAHORA:20122H
ENTRADES:
www.codeticketstom

RAZZMATAZZ
ALMOGAVERS,
122.
TEL.: 933 208 200 METRO:
MARINA
(L1). PREU:
24{ ANTICIPADA,
27{
TAQUILLA
HORA:29H. ENTRADES:
www.ticketmaster
es
Dimecres, 18
FERNANDOALFARO
Indie rock
Commemorant
el 25~ aniversari
del debutde Surfln’ Bichos,
FernandoAlfaro, motor creatiu del
grup, torna a interpretar’La luz en
tus entraSas’ (1989).
HELIOGABAL
RAM~N
Y CAJAL,80
TEL: 936 753 332 METRO:
JOANIC
([4). PREU:
8(- ANTICIPADA,
20{
TAQUIL[ANORA:2130HENTRADES:
wwwcodetickets.com

Diious, 19
DULCE PONTES
World music
Dilluns, 16
Nit per deixar-seendur per la
ELS AMICSDE LES ARTSPop
dol~a ’saudade’ que emanala
Imprescindibles del nou pop
proposta de la cantant portuguesa.
catal~, mesosenrere EIs Amlcsde
L’AUDITORI.
LEPANT,
250. TEL:932
les Arts afegienun capitol a la seva 479 300 METRO:MONUMENTAL
(L2)
discografia: ’Nomdsd’entrar hi ha
PREU:ENTRE24154(-HORA:22H
sempreel dinosaure’ (2014). GRAN ENTRADES:
wwwauditori cat
TEATRE
DELLICEULARAMBLA,
51-59.
TEL.: 934859 900 METRO:
LICEU(L3)
RAMONMIRABET Pop
RREU:ENTRE
13 138{. NORA:21H
Ramon
Mirabet, unidol a Fran~:a,
onva guanyar
de la versi6 gal.la
ENTRADES:
www.suitefestival com
d’OT,clou la gira de presentacid
Dimarts, 17
del seu debut, ’HapyDays’
(2013).
DROPKICK MURPHYSPaak
APOLO.
NOUDELA RAMBLA,
313.
ta bandade Bostonfar~ trontollar
TEL:934 414 002. METRO:
els fonarnents
de la sala del
PARA[.[EL
([2, [3). PREU:
IO(Poblenouambla seva vibrant
ANTICIPADA,
22(- A TAQUI[LA.
NORA:
mesclade punki m~sicacelia.
20HENTRADES:
wwwcodetickets tom
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ClNEHES TEXAS

PARCLICK

Pel.liculesen versi6originalsubtitulades
al catal~

Reserva,aparcai estalvia
arclick
~’ ~::
:: .......

¯ Entradesa 2~ de dilluns a dijous
EIs CinemesTexas, amb la direcci6 de
Ventura Pons, compten amb 4 sales
reformades i arab projectors d’alta
tecnolog]adigital.

¯ 65%de dte. en els abonaments
mensuals
¯ Fins a un40%de dte. en la tarifa oficial
¯ Aparcament
gratis als partits del
Bar~:a, reservant a la p~ginaweb
http://parclick.com/landings/ca/
barca-vanguardia.html

~.=.~,1].~.
in fo@parclick.com
Flos
i Calcat,2, BCN
(LesCorts)

Valid fins al 31/12/]5 per a 2 personesper
targeta de SubscriptorpresentadaPreusense
dte: 3~: No acumulable
a altres promotions

BARCEL~) HOTELS & RESORTS

HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN

Mdsde 140hotelsa 17 pa’isos
~

Validfins a130/O4/15
comprant
els abonaments
i les
targetes
a tr~v6sdeparclickcom.

AIIotjament,esmorzar,mend
i circuit termal
Barcel6

¯ 15%de descompteen allotjament
PlUs de 140hotels en pa’isos comEgipte,
Plarroc, Costa Rica, Equador, P16xic,
RepOblicaDominicana,Alemanya,Italia,
Gr~ciai Turquia.

Tel. 9021010
01

Validfins al 31/12/15
homes
a trav~sdereserves
online introduint el codi BVANGUARDIA
i
presentant
la targetadeSubscriptor
enel moment
del registre. Noacumulable
a altres ofertes i
subjecte
a disponibilitat

VALLTER 2000

¯ 40%dte. de dl. a dj. en I’EstadaRelax*
per 39(/persona!i 25%dte. dv. i ds. en
el PaquetRelaxi Gastronomia**
per
155~/persona!
L’EstadaRelaxinclou: AIIotjament, circuit
termal, esmorzari copade cava. El Paquet
Relaxi Gastronomia
inclou, a m~s,1 PlenO
~as£ronOmic
i 1 Ple~ Delicius.

~

www.balneari.cat
rese rves@vichycatala n.es
Tel. 972 47 O0 O0
Av Doctor Furest 32,
Caldes de Plalavella

Validfins a130/12/15
pera 2 persones
pertargeta
deSubscriptor
Novalid pera ponts,agosti Nadal.

COOPERATIVAPLANA DE VIC

2xl al forfet d’undia de dilluns a divendres

¯ 2xl al forfet d’un dia, de dilluns a
divendms
¯ 10%de dte. al Parc Lddic els caps de
setmanai festius
Vallter 2000, situat a la vail de Camprodon,
t~ desnivells esquiables de fins a 700 m
arab t~acats bendiferenciats en fund6 del
nivell d’esquL

~

www.vallter2OOO.com
comercial@vallter2OOO.com
Tel. 9721360 57

V~lids tota la temporadaper a 2 persones
per cadatargeta de Subscriptor presentada.
Asseguranca
d’esquino inclosa
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Carn,embotits,I~ctics i plats preparats

¯ 10%de descompteen compresa les
botigues CooperativaPlana de Vic
Productes frescos, artesans i de
proximitat, arab el control del proc~s
integral de producciO.
[]~[] www.planadevic.cat
i¢~1~1~ cpv@planadevic.cat
Bohgues
a V~c,I Ametlladel Valles
i Barcelona

Valid fins al 31/03/15presentantla targetade
Subscriptorde LaVanguardia
i no acumulable
a
altres promotions
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PROHOCONCERT

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

"The Original GlennHiller Orchestra",
el 22 de marc, al Liceu

"Mart de la combdia", ambLluis Homar
toma director i actor

¯ 20%de dte. per a ’q’he Original Glenn
Hiller Orchestra", el 22/05 al Liceu

¯ Entrades a 10~ per a "L’art de la
com~dia",el 15/O2 a les 18h i el
21/O2 a les 17h i 21:5Oh

La GlennHiller Omhestra
porta a I’escenari
del Liceu la m]llor opci0 per gaudir del
swing. L’orquestra estar~ acompanyada
de
la coreografia dais Jiving UndyHoppers
i per les sensuals
veusde TheIrresistibles.

W

Un joc d’enganys entre I’art i el poder
en qu@mai no sabrss qui @squi.

l

www.promoconcert.es

V~lidpera 2 entrades
per targetadeSubscriptoK
Venda
d’entradesa tray,s de www~icketmaste~es
i a tdquillaEntrades
limitades.Preudeles entrades
sense
dte: de21a 89~

PALAU DE LA HOSICA CATALANA
L’bpera "Carmen",de Bizet, el 19 i 27 de febrer

www.tnc.cat

Validpera 2 er~trddes
pertargetadeSubscriptor
presentada.
Venda
dentrades
a taquilles,a IrO~cir~
~quetrambles
o a1953065720

GUITAR BCN
Grupsi solistes de refer~ncianacionali internacional
~I~

L .I~_i

¯ 50%de dte. per a I’bpem"Carmen",el
19 i 27 de febmra les 20:30h

¯ 15%de die. per als concerts* del
Guitar Bcn

Una de les 0peres m~srepresentades a
nivell mundia[ inspirades en el folkore
espanyol arab m~s de 100 artistes en
escena.

Estrella bdorente. La UniOn. James
Vincent PlcPlorrow, Jackson Browne.
Matthew Herbert, The Jayhawks, Noa.
Luna, Franco Battiato...

¯
www.palaumusica.cat
W Tel. 93 295 72 00
;~i-.~t~;l~l~ C/Palau
de la M0sicaCatalana.
r~l~l.~i~ 4 6. Barcelona

~

V~lid per a 2 entradesper cadatargeta de
SubscriptorpresentadaPreude les entrades
sensedte: de 18a 48~

V~lidper a 2 entrades
per targetadeSubscripto~
~ExcepteEIs Catarres. GlaucsDorian i els
concerts a BARTS
CLUBVendad’entrades a
theprojectas.

RUTA DEL XAT(~

www.theproject.es

16~ BANCSABADELLFESTIVAL DEL HIL-LENNI

Turisme gastronbmica les Xatonades
de Vilafranca del Pened~s
i Calafell

PabloHilandspresentael seudltim treball,
"Renacimiento"

Sorteig

Sorteig

¯ Sorteig de 40 Hands Xatonada entre
els Subscriptors seguidors de
@Club_Vanguardiaa Twitter qua
facin RTde I’oferta

¯ Sorteig de 10 entmdesper al concert
de PabloHilands,el 10 de marca les 21h
entre els 5ubscriptorsseguidorsde
@Club_Vanguardia
a Twitter que
facin RTde I’oferta

Xatonades Populars a Vilafranca
del Pened~s (22/02) i a Calafell
(01/05), territori
del xat6 i patrimoni
arquitectOnic i museistic.

EIs estils tradicionals cubans de Pablo
Milan@s tornen amb "Renacimiento".
despr@s de cinc anys d’haver estat
allunyat dels escenaris.

info@rutadelxato.com

SeSOrLejardn
40 men0s
@O
doblesper a carla
×dtorada)
EIsguanyadors
serdninformats
a trav@s
de
Twitter
el mateix
diadelsorteig

Tel. 93 485 99 O0

guanyadors
saraninrormatsa tray,s de Twitter
Pl@s informacio
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a www.subscriptorsdelavanguardia.¢om

«La noche
de Fuentes y Cía» u
PAÍS: España
obras de teatro como «5 homPÁGINAS: 8
bres.com», entre otros muchos
TARIFA:
303además
€
espectáculos.
Fue
la voz
ÁREA: 105 CM²
- 10% que
en off de «Brainiac»
y «Mucho

los cracks
de la comedia nacional,
FRECUENCIA: Desconocido
lleva desde 1998 dando caña en la
O.J.D.:
radio española, concretamente
E.G.M.:Cero,
242000
en Onda
con muchos años
SECCIÓN:
dedicados
al VALENCIA
humor en diversos

gan mañana sábado 14 d
ro al Teatre Serrano de Ga
la que sin duda, será una
da velada.
Las entradas a un prec

13 Febrero, 2015

Pro Música Gandia organiza El Teatre Oli
el concierto de San Valentín el musical «E
LEVANTE-EMV GANDIA

Dos intérpretes internacionales, la violinista Clara Cernat y el
pianista Thierry Huillet, son los
protagonistas del concierto especial de San Valentín que ha programado para hoy la Asociación
Pro Música en la Casa de la Cultura de Gandia. La cita es a las
20.30 horas.
Los temas que se interpretarán
son todos de corte romántico obra
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de compositores como A Dvorak,
Isaac Albéniz, J. Massenet, B. Smetana, Tchaikovsky y Gerswin.
Cernat y Huillet son un dúo
que ha sido acogido en los últimos
años en auditorios como la Ópera de Hanoï, Teatro de la Moneda
de Bruselas, Palau de la Música,
Teatre Liceu y Auditori de Barcelona, National Center of Performing Arts en Pekín o Teatro Coliseo de Buenos Aires, entre otros.

MIQUEL FONT OLIVA

El Teatre Olimpia de Oli
ge hoy viernes, día 13, la
sentación de la obra de tea
sical «El gat amb botes»
compañía JM Gestión Teat
la dirección de Julio Martí.
tividad ﬁjada a las 18 hor
organizada por el área de
ra. Las entradas cuestan 1
El reparto lo encabez
fran Sáez como el «Gat a

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 179919

TARIFA: 3750 €

E.G.M.: 205000

ÁREA: 270 CM² - 30%

SECCIÓN: BARCELONA

13 Febrero, 2015

Música

Estrella MORENTE,
divinidad carioca

I també..

Maria de Mede

26 Festival de Guitarra de Barcelona  El concierto inaugural

reúne en escena a la cantaora y al guitarrista Niño Josele

El tercer disco de la
cantante lisboeta,
Pájaros eternos (20
su primer paso en
composición. Med
también actriz y ci
es una apasionada
jazz, del pop y de la
música brasileña. L

P. CARO

Gas. Muntaner, 246. Sá

zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m

(21h). 18 euros. www.
sants.com.

20minutos

El Palau de la Música se pone la bata de cola para el concierto inaugural del 26 Festival de Guitarra de Barcelona,
que reunirá hoy viernes a la
cantaora granadina Estrella
Morente, hija de Enrique Morente, y al guitarrista flamenco almeriense Niño Josele,
descendiente de un amplio linaje de tocaores. Las dos jóvenes estrellas del flamenco
han grabado juntos un disco
que los une con la música
brasileña. Los temas contenidos en el álbum Amar en paz
serán los protagonistas de este gran concierto de apertura.
El germen de este trabajo
discográfico se encuentra en
una canción concreta, Miña,
que ambos interpretaron como parte de Paz, el disco de
Niño Josele de homenaje a
Bill Evans publicado hace 8
años. El resultado de Amar en
paz no es un disco de música brasileña más, sino más
bien una carta abierta de
amor a este género.
Repertorio sin fronteras
El cineasta madrileño Fernando Trueba ha producido
este álbum dentro de su sello Calle 54 Records, distribuido por Sony. Para Trueba,
Amar en paz es una manera
de «traer este repertorio de
una riqueza musical única a
nuestra lengua, de demostrar
una vez más que la música no
tiene fronteras, ni tampoco
nacionalidades».
En su 26 edición, el Festival de Guitarra de Barcelona
ofrece un total de 28 concier-
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Mazoni. El artist

uno de los cabeza d
cartel del Ornitofes
sala Apolo. Sala Apo

de la Rambla, 113. Hoy
h). Precio: de 10 a 16 e

www.sala-apolo.com

George Ezra.

El artista, de tan so
20 años, es la nuev
promesa del folk
británico. Su disco
Wanted on Voyage
número 1 en su pa
concierto de hoy v
en Bikini está agota
hace semanas. Diag

547. Hoy (22 h). 18 y 20

Estrella Morente actúa hoy en el Palau junto a Niño Josele.

La Unión celebra
el 30 aniversario
La directora artística del festival, Judith Llimós, destaca que
el certamen cuente con el retorno de los Luna, tras diez años
disueltos, y con la celebración
de los 30 años sobre los escenarios de los españoles La Unión.
Se suma a la programación el
décimo aniversario de Dorian,
que presentarán el álbum 10
años y un día, con temas inéditos, y la visita de Matthew Herbert, colaborador de Björk.

THE PROJECT

tos de una variada nómina de
artistas: Franco Battiato, James Vincent McMorrow,
Jackson Browne, Jorge
Drexler, Dorian, Núria Graham, Els Catarres y La Unión.
Los conciertos se repartirán entre la sala Barts y el Palau de la Música y darán cabida a artistas emergentes como Núria Graham, Els
Catarres, Oques Grasses y The
Seihos. Palau de la Música. Palau

Izal. La banda par
máquinas en marz
centrarse en la crea
de su nuevo trabaj
discográfico. El sáb
despiden del públi
barcelonés con un
concierto en Razzm
para el que han ago
las localidades. Sala

Razzmatazz. Almogàv

122. Sábado (21.00 hor
Precio: 18 y 24 euros.

tir de las 21.00 horas. Precio: de

Berri Txarrak. E
aniversario del gru
vasco, este lanza un
disco con 20 nueva
canciones y tres se
de grabación con o
tantos productore
diferentes. El resu
son tres maneras
entender el rock.

20 a 52 euros. Más información:

Apolo. Nou de la Ram

www.theproject.es.

113. Hoy (21.30 h). Ag

de la Música, 4. Hoy viernes a par-
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El ministro búlgaro de
Cultura visita Mallorca
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ENTREVISTA ● El filólogo de Campos dice que la lengua es una parte importante de la cultura ● «En Mallorca
encontramos cambios fonéticos que no suceden en ninguna otra parte»

El byte

MARIANA DÍAZ

Un premio del
hermano mayor
Un mallorquín triunfa en la tierra del hermano mayor, y es,
nada más y nada menos, que un mallorquín que se dedica al estudio de
la lengua, en especial de los dialectos. Omnium Cultural, que
viene a ser nuestra Obra Cultural
Balear, reconoce sus méritos en
unos tiempos en los que la lucha
por la lengua y la cultura propias
han estado casi a diario en la
agenda política del Govern y de
la oposición, en la calle y en las
aulas como motivo de fricción
entre dos concepciones distintas
de entender esta tierra. ¡Casi ná!

El filólogo Joan Veny i Clar posó en Barcelona para este diario.

■

FOTO: C. DOMENEC

Joan Veny: «El poder
puede destruir una lengua»
El lingüista mallorquín ha sido distinguido con el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes, que recibirá el 8 de junio en Barcelona
CARLES DOMÈNEC ❘ BARCELONA

Joan Veny i Clar (Campos, 1932)
lleva 60 años dedicado a la lingüística y la dialectología, al amor por la
historia de las palabras y sus matices. Doctor en Filosofía y Letras por
la Universitat de Barcelona, Veny recibirá el 47 Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, dotado con 15.000
euros, en una ceremonia solemne
que tendrá lugar el 8 de junio en el
Palau de la Música.
—El premio es un homenaje a
una vida de estudio. ¿Qué le parece
que premien a un filólogo?

—La lengua es un elemento importante de la cultura y son los filólogos los que se han preocupado del
estudio de la variantes, las formas
antiguas, profundizar en el origen
de las palabras y, a partir del conjunto de los dialectos, formar un
modelo participativo de lengua estándar. El catalán no es una lengua
basada en un solo dialecto, como

pasa con el francés o el italiano. Es
una especie de concepción federal
de la lengua, con un conglomerado
de dialectos.
—¿Qué consecuencias tiene que
el Diccionari Alcover-Moll sean diez
volúmenes y el Pompeu Fabra sólo
uno?

—Ejemplifica que la base es la
lengua coloquial, la histórica, la que
habla la gente de Mallorca, Valencia,
Barcelona o Perpinyà. La otra variedad de lengua, que es la estándar,
no puede incorporar todo estos elementos.
—La riqueza del mallorquín es difícil encontrarla en el barcelonés,
pero nos cuesta reivindicar nuestra
forma de hablar como la genuina.

—Insularidad es aislamiento y esto significa fidelidad al pasado y
una tendencia a la innovación. En
Mallorca encontramos cambios fonéticos que no encontramos en ningún lugar del mundo.
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—¿Quién debe transmitir el amor
por las lenguas?

—Los hablantes de cada área dialectal aman su variedad. Lo que sucede es que los bilingües pueden
considerar que hay una lengua más
extensa, de 400 millones, y piensan
que la lengua que hablan es mejor
dejarla para temas folclóricos y cantar rondalles. Es una aberración.
—Es autor de seis tomos del
Atles Lingüístic del Domini Català y
cuatro del Petit Atles Lingüístic.

—Los atlas lingüísticos estudian
la variación de la lengua en función
del espacio. La maravilla de estos
atlas es que, en un lapso que debe
ser breve, se estudia el habla de los
individuos en 190 localidades.
—El castellano influye sobre el
catalán. ¿Existe una influencia en
sentido contrario?

—Sí, son de la época medieval,
sobre todo en el campo de la náutica, en nombres de peces. De ahora,

,,

Las
frases

CATALÁN

«El catalán no
es una lengua
basada en un
solo dialecto. Es
una concepción
federal de la
lengua»
FRANQUISTA

«En Campos
hay un colegio
que lleva mi
nombre donde
en época
franquista se
enseñaba en
catalán»
HISTORIA

«La historia
demuestra que
podemos
enfrentarnos a
todos los
enemigos»

por ejemplo, la palabra panoli es indudablemente catalán. En una comarca de Burgos dicen esquena, y
estar derecho para indicar que están
de pie. Pero no es catalán. Castellano y catalán son hijos de la misma
madre.
—Los dialectos son patrimonio,
pero a menudo se usan en sentido
peyorativo.

—Sí, empezando por Franco, con
el decreto de que la única lengua era
el español y los demás dialectos. Es
una perversión. Las palabras cultas,
cuando pasan al dominio público,
muchas veces sufren un envilecimiento semántico.
—¿Cómo ve el panorama lingüístico en Mallorca?

—Muy complicado. En los pueblos la situación es diferente. En
Campos hay un colegio que lleva mi
nombre donde, en la época franquista, se impuso el catalán como
lengua normal de enseñanza. Lo hacían por pura pedagogía. Es más difícil en los centros urbanos. La inmigración no es el problema, lo es la
masificación.
—¿La lectura política de la lengua favorece o hace más difícil la tarea de un lingüista?

—El vínculo de la lengua y la política es inevitable. El poder, con una
concepción demasiado unitarista,
puede destruir una lengua. Hemos
tenido dictaduras, 300 años de
prohibiciones, pero estamos en el
camino de la recuperación. La historia demuestra que podemos enfrentarnos a todos los enemigos, que están dentro y fuera

