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17 Abril, 2015

Els premis d’EL PERIÓDICO 3 Els assistents
La platea del Teatre Nacional va reunir ahir a la nit, un any
més, una destacada representació de la política, l’economia, la
cultura i, en definitiva, la societat de Catalunya. Tots ells van felicitar amb afecte la guanyadora de la gala, Lucía Caram, i els

dos finalistes: el doctor Eduard Gratacós i el periodista Jordi
Évole. Serveixin les imatges recollides en aquestes pàgines
com a mostra de les desenes de personalitats que van participar ahir en l’acte organitzat per EL PERIÓDICO.

33 Juan Llopart, vicepresident del Grup Zeta; Francesc Homs, portaveu del Govern de la Generalitat; Helena Rakosnik, esposa del president de la Generalitat; Antonio Asensio, president del
Grup Zeta; Artur Mas, president de la Generalitat; Enric Hernàndez, director d’EL PERIÓDICO, i Boi Ruiz, conseller de Salut.
CARLOS MONTAÑÉS / FERRAN NADEU / DANNY CAMINAL / JULIO CARBÓ

33 El cuiner Carles Gaig, amb Pere Alavedra (centre), rector de la Universitat Internacional de Catalunya.

33 Pedro Sánchez, líder del PSOE.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

33 Sor Lucía Caram s’abraça amb Jordi Évole.

33 Conrado Carnal, Juan Llopart i Miguel Ángel Liso, del Grup Zeta.
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Els premis d’EL PERIÓDICO 3 Els assistents

FERRAN NADEU / FERRAN SENDRA / JULIO CARBÓ / DANNY CAMINAL

33 Foto de grup dels premiats en la cerimònia del premi Català de l’Any, ahir al Teatre Nacional de Catalunya.

33 Els assistents van degustar el sopar preparat per una selecció dels millors cuiners catalans.

33 L’alcalde de BCN, Xavier Trias, i el portaveu del Govern, Francesc Homs.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

33 Alberto Fernández Díaz (PPC)

33 Antonio Asensio i la seva dona, Irene Salazar, saluden Jordi Évole.

33 Llanos de Luna (PPC).

33 Jaume Collboni (PSC).
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ALBERT BERTRAN / JULIO CARBÓ / CARLOS MONTAÑÉS

33 Els cuiners que van elaborar el sopar: d’esquerra a dreta, Sergio Torres, Pere Planagumà, Javier Torres, Sergio Humada, Paco Méndez, Fina Puigdevall, Jaume Vera, Carles Gaig, Jordi
Fernández, Joan Roca, Christian Escribà, Patricia Schmidt, Carme Ruscalleda, Mey Hofmann, Paco Pérez i Nandu Jubany.

33 David Casanovas (executiu de Zeta), Carme Barceló (de Sport), Josep Maria Bartomeu (president del Barça), Joan Vehils
(director de Sport), Jordi Cardoner (directiu del Barça) i Pau Vilanova (directiu del Barça).

33 Joan Manuel Perdigó i
Carina Mejías (Ciutadans).

33 El coordinador nacional
d’ICV, Joan Herrera.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

33 El director d’EL PERIÓDICO, Enric Hernàndez, entre Juan
María Hernández Puértolas i Sergi Loughney, d’Abertis.

33 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, parla amb el
portaveu de CiU al Parlament, Jordi Turull.

33 Mariona Carulla (Palau de
la Música).

33 El director del BBVA a
Catalunya, Xavier Queralt.
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Els premis d’EL PERIÓDICO 3 Els assistents

JULIO CARBÓ / FERRAN SENDRA / DANNY CAMINAL / CARLOS MONTAÑÉS

33 Pablo Llorens, director corporatiu de CIRSA, i Joan Alegre, director de
l’Àrea de Premsa del Grup Zeta.

33 Les periodistes Helena Garcia Melero i Lídia Heredia, en un moment de la gala del Català de l’Any, ahir a la nit
al Teatre Nacional de Catalunya.

33 Manuel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, i Serafín
Roldán, conseller del Grup Zeta.
33 Boi Ruiz, conseller de Salut 33 Jordi Romañach (El Corte
de la Generalitat.
Inglés) i Enric Hernàndez.

33 César Gil. Barcelona
Premium de BMW.

33 Miquel Torres, de
Bodegas Torres.

33 Luis Javier Herrero,
del Banco Santander.

33 Miquel Iceta, primer secretari del PSC; Núria Marín, alcaldessa de
l’Hospitalet, i José Montilla, senador i expresident de la Generalitat.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

33 El metge Eduard Gratacós,
finalista del Català de l’Any.

33 Josefina Castellví, oceanògrafa i vencedora del
Català de l’Any del 2013, i el cineasta Albert Solè.

33 Salvador Esteve, president de la
Diputació de Barcelona, i senyora.

33 L’empresari Enric Crous, director general del Grup
Damm, i Montserrat Aguilera.

33 Josep González, president de la
patronal Pimec, i Gloria Sánchez.

33 Conchita Sancho i Josep Sánchez de Toledo,
guanyador del premi Català de l’Any 2012.
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l’àrdua convivència
amb el turisme massiu
cIUTaT Vella està saturada de visitants i els seus veïns –cada vegada menys a causa de la difícil
convivència entre residents i turistes– reclamen mesures de xoc efectives i urgents. Aquesta radiografia obre una sèrie en què EL PERIÓDICO retratarà la realitat dels 10 districtes de Barcelona.
El nou sentiment generalitzat és
que qui provoca els problemes més
grans no és el forà que s’instal·la al
barri per viure-hi, sinó el que ve per
passar-hi uns quants dies, sobretot
si els rega amb litres de sangria al
pis de sobre.
Entre les mesures municipals
del districte regit per Mercè Homs
els últims quatre anys destaca l’impuls del Pla Cor, amb la intenció de
«recuperar» la Rambla per als barcelonins, un objectiu que encara està
llunyà; i la creació del Pla Dintres, una mesura coercitiva
per tal d’obligar els

barcelona
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propietaris de finques en mal estat
–que desgraciadament n’abunden
al districte– a reformar els edificis. En el marc d’aquest últim pla
i fruit de la privatització de la gestió dels aparcaments, el municipi
ha comprat diverses finques al
carrer de Robador i Sant Ramon,
en què s’exercia la prostitució, amb
el compromís de convertir-les en vivenda pública. El primer mandat
de Trias passarà també a la història de Ciutat Vella per la construcció de la marina de luxe al Port Vell,
no sense oposició veïnal, igual que
per la modificació del pla d’usos
impulsat pel govern local anterior
el 2010, que acotava l’obertura de
nous hotels.
Lourdes López,
de l’associació L’Òstia de la Barceloneta, té clares quines són les prioritats del barri. «Necessitem formació
específica perquè els joves del barri
puguin treballar en la indústria
que encara tenim. No pot ser que
s’aposti només pel turisme. Tenim
indústria portuària i marinera, necessitem que es fomenti i que els
nostres joves tinguin oportunitats
reals de futur», prossegueix la dona, que també posa èmfasi en la necessitat de fomentar la política de
vivenda social. «Demanem el tancament total de l’aixeta de les llicències turístiques. Els pisos il·legals
s’han de reconvertir en pisos socials», apunta López. Està molt arrelat al barri mariner, sobretot des de
l’esclat viscut l’estiu passat, el missatge que «cada pis turístic suposa
una casa menys per al veïnat». Ho
LES REIVINDICACIONS /

SANT PERE,
SANTA CATERINA
I LA RIBERA

Pa

ncara que els veïns tenen
identificat un mal comú,
el turisme massiu, Ciutat
Vella compta amb moltes
realitats. Mentrestant, tot i els seus
mals, la Barceloneta «segueix sent
un barri», i racons com el Gòtic estan «en procés de descomposició».
Amb aquesta duresa ho descriu
Teresa Picazo, de l’associació de veïns del barri. «A la Barceloneta encara hi ha un teixit veïnal fort, es fa vida de barri. Al Gòtic, en canvi, cada
vegada som menys; els veïns han
anat sent expulsats primer per l’especulació i després pel turisme descontrolat, de manera que, a més a
més, tenim molta menys força per
denunciar la nostra situació», resumeix Picazo, nascuda al Gòtic.
A pesar d’aquestes realitats dispars, hi ha no poques peticions comunes, encapçalades, no cal dir-ho,
per la de repensar l’actual model
turístic, protegir el comerç de proximitat i «recuperar» l’espai públic
per a la ciutadania, que ara ocupen
en gran mesura grans terrasses i pilots de turistes seguint un vistós paraigua aixecat.
A pesar que encara es poden veure velles pancartes en no pocs balcons, lluny queden les manifestacions veïnals dels últims anys del
govern local socialista, en què, sota el lema «Volem un barri digne», els
veïns denunciaven, de forma més
o menys políticament correcta,
els problemes de convivència amb
els llavors acabats d’arribar immigrants. El punt de mira ha canviat.

La Ram

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

a Lito

ral

LA BARCELONETA

Saturació
d’apartaments
turístics
TEMES DE DEBAT AL DISTRICTE

UNA PISTA COBERTA
PER ALS VEÏNS DE
LA BARCELONETA

la barceloneta
insisteix en la seva batalla
contra els pisos turístics,
i el Casc Antic, contra els
nous hotels projectats
el veïnat rescata
l’espai públic amb
accions com Fem
Plaça, berenars
populars al carrer

les ofertes electorals

Més inspeccions
nocturnes i als
pisos turístics
L’equip de l’alcalde Xavier
Trias es compromet, si
surt reelegit, a reforçar la
inspecció nocturna i en cap de setmana «en l’àmbit de l’ocupació de
l’espai públic, l’oci i les vivendes
d’ús turístic». «Per a nosaltres són
prioritàries les actuacions per garantir l’equilibri entre la vida ve-

ïnal i el turisme, la seguretat, el
manteniment del parc de vivenda més antic de la ciutat, la neteja
dels carrers i les places i, en definitiva, la convivència i el civisme»,
apunta el programa de CiU per a
Ciutat Vella.
L’actual equip de govern planteja seguir amb el Pla Dintres,
comprant finques en mal estat
per reformar-les i destinar-les al
lloguer assequible i dedicar els locals a la promoció econòmica en
el marc del projecte Ciutat Vella
per als emprenedors.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Fons específic
per rehabilitar
els edificis
Els socialistes proposen
crear un fons destinat a
la rehabilitació d’edificis
i a la millora de la qualitat de vida
dels veïns de Ciutat Vella «amb els
recursos derivats de la recaptació
de l’impost sobre les estades en establiments turístics», per pal·liar
els impactes que afecten directa-

ment la població resident al districte.
L’equip de Jaume Collboni
planteja també un pla d’urbanització de la Rambla que «converteixi l’avinguda en un espai que permeti donar visibilitat a la vitalitat
dels projectes lligats al coneixement i la creativitat cultural i recuperar-lo per a l’ús dels barcelonins», apunta el seu programa. «La
revitalització i la remodelació de
la Rambla inclouria també la pacificació del trànsit de vehicles i vianants».

El turisme,
l’atur i l’exclusió
social
L’afluència del turisme,
l’atur i el risc d’exclusió
social són alguns dels temes centrals del programa d’ERC
a Ciutat Vella. «La meitat de les denúncies d’incompliments de l’ordenança de convivència de tota la
ciutat es concentren aquí», asseguren. Alfred Bosch presenta tres
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¿Què funciona i què no al teu barri?
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ALBeRT BeRTRAn

POBLACIÓ
Barcelona
Ciutat Vella

2007

2014

1.595.110

1.602.386

111.518

100.685

VARIACIÓ 2007-2014
+7.276 hab
4.000

Ciutat Vella

0

Barcelona
-4.000

-8.000

-10.833 hab

ESPAI ABARROTAT La Boqueria, mercat ‘colonitzat’.

DISTRIBUCIÓ PER EDATS
(2013)

Més grans

21,2

14,6

Adults 57,6

65,3

(65 i +)

(25-64)

Joves
(15-24)

8,7

9,4
10,7

Nens (0-14) 12,5

Total
BCN

A més de protestar de forma
contundent contra els pisos
turístics, a la Barceloneta fan
propostes concretes sobre

deixa clar Valentí Arena, lector d’EL
PERIÓDICO i president del club
d’handbol de la Barceloneta. «El
problema no està resolt. Ara amb el
bon temps arriba el pitjor», diu
aquest veí, que també reivindica
una pista pública en condicions
en què els veïns puguin jugar. «Estem utilitzant la pista del col·legi,
però no és coberta i ens mullem
quan plou. Podrien invertir el que
s’ha recaptat amb la taxa turística
al barri construint una pista coberta, d’espai al barri n’hi ha de sobres», explica.
Pel que fa a equipaments pendents al barri de la Barceloneta, López posa dos temes més sobre la taula: l’ara com ara decadent Clínica
Barceloneta i la cooperativa Siglo

línies de treball basades a aprofitar el dinamisme econòmic del
centre per crear noves oportunitats i llocs de treball; dissenyar i
implementar noves polítiques públiques que atenuïn el fort impacte que tenen les pràctiques i les actituds incíviques i revertir l’impacte negatiu que el turisme està
provocant amb un control més exhaustiu, un reemplaçament progressiu d’activitat econòmica pensada en exclusiva per al turisme
i la implantació d’una fiscalitat
més justa.

inversions al barri. El lector
Valentí Arena (foto) reivindica una
pista coberta digna on els veïns
puguin jugar.

XX. Volen convertir el primer edifici, semiabandonat, en pisos tutelats per a persones grans, i el segon
en un equipament juvenil.
La mirada de Picazo des del Gòtic és molt diferent. No parla des del
fragor de la batalla com ho fan els
veïns de la Barceloneta, sinó gairebé des de la terra erma després de la
guerra (perduda). «Moltes de les persones que vivien al Gòtic eren grans
amb lloguers de renda antiga i el
mobbing immobiliari va ser durant
molt temps una pràctica habitual»,
relata la dona.
Als ulls de Maribel Ponts, lectora
d’EL PERIÓDICO i veïna del Raval,
el que té de pitjor la massificació turística és la inseguretat que genera al barri. «Les estadístiques diuen

Clausura de la
sala de venipunció
i més seguretat
El PP promet el tancament
de la sala de venipunció
del Raval, més policia a la
Barceloneta i un pla de xoc contra
els allotjaments turístics il·legals,
amb més inspeccions i sancions. La
candidatura d’Alberto Fernández
Díaz planteja també «pacificar» la
plaça Reial, Escudellers i Orwell,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Ciutat
Vella

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
MÉS GRAN DE 65 ANYS (en %)
Ciutat
Vella 23,6%

Mitjana
BCN
21,2%

Mitjana 21,7%
BCN

Ciutat
Vella

14,6%
2001

2013

ESTABLIMENTS
HOTELERS

Total BCN

(2013)

Ciutat
Vella

213

603

35,3%

35,2%

Eixample
212

29,5%
Resta de
la ciutat
178
Font: Departament d’estadística
de l’Ajuntament de Barcelona

EL PERIÓDICO

«posant fi d’aquesta manera a les
activitats incíviques» i un pla de dinamització comercial, seguretat i
neteja. El PP es compromet també
a recolzar les activitats econòmiques que es desenvolupen al centre de la Rambla.
El programa dels populars aposta per construir les guarderies pendents «on no sigui possible establir
convenis amb guarderies privades» i per rehabilitar l’antiga Foneria de Canons per convertir-la en
un museu de la Rambla que expliqui la seva història.

TERCERA EDAT El districte reivindica més serveis per a la gent gran.
que ha baixat, però estic convençuda que és perquè la gent sap que no
serveix per a res i ja no ho denuncia», lamenta.
Precisament per lluitar contra
la parquetematització del centre, un
grup de veïns va crear l’any passat
la iniciativa Fem Plaça. Una cosa
tan revolucionària com organitzar
trobades veïnals a les places com
a acció de denúncia de l’excessiva
ocupació de l’espai públic per part
de la indústria turística i per enfortir el teixit veïnal.
Maria Mas, de la Xarxa Veïnal
de Ciutat Vella, parla sobre la gent
gran. «Una de les reivindicacions
històriques al Casc Antic és la residència per a persones grans. Tenim
tres centres oberts que funcionen

Repoblar els
barris i redefinir
el front marítim
La prioritat de Barcelona
en Comú a Ciutat Vella és,
segons els seus portaveus,
veure de quina manera es pot fer
compatible el turisme i la vida veïnal i «repoblar els seus barris» fent
un ús de l’espai públic comunitari i un bon pla d’equipaments.
La candidatura d’Ada Colau pro-

molt bé, però cap residència. No seria desenraonat projectar la residència al solar de l’hotel que Núñez
vol construir al Rec Comtal», argumenta Mas, que insisteix en la necessitat de parar la construcció del
citat hotel i de revertir el canvi del
PGM promogut per l’anterior govern per permetre la construcció
d’un hotel de luxe al costat del Palau de la Música.
També preocupa el futur dels joves del districte. «A molts els fa falta
una bona transició de l’escola a l’accés a la feina. Són nois amb ganes i
necessiten oportunitats. L’ajuntament els ha de facilitar orientació»,
reivindica Rosa Balaguer, directora general del Casal dels Infants del
Raval. H

posa una moratòria de llicències fins que s’elabori un pla integral de turisme i un pla de protecció del comerç de proximitat,
així com reformular el pla d’usos
modificat per CiU, rescatant l’original i adaptant-lo al context actual.
Colau proposa també obrir
el diàleg amb el veïnat abans de
l’aprovació definitiva del pla especial per a la Rambla i amb el port,
per repensar els usos del front marítim i convertir-lo en un espai de
convivència veïnal.

|

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 50-52

O.J.D.: 14413

TARIFA: 16831 €

E.G.M.: 151000

ÁREA: 2639 CM² - 246%

SECCIÓN: APUNTS

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 17 D’ABRIL DEL 2015

2015
5017 Abril,
Apunts

Agenda

<<

<<

Festival Beethoven

Motörhits

Concert a L’Auditori
amb l’Orquestra
Simfònica de
Barcelona (20.30 h)

Concert d’homenatge
a Motörhead a Lo
Submarino de Reus, a
les 21.30 h.

BARCELONA
FESTIVAL

Movistar SerielizadosFest. Fins al dia 18, Arts
Santa Mònica ofereix la
segona edició del Movistar SerielizadosFest, el
festival per als addictes a
les sèries, que vol anar
més enllà del simple visionat i apostar per la reflexió, explorar els nous mitjans al voltant de la ficció
televisiva i oferir música
en directe i espectacles
d’humor. Al Movistar SerielizadosFest s’hi podran
veure estrenes de sèries,
documentals relacionats
amb la ficció televisiva,
xerrades, entrevistes, espectacles... Tot plegat,
amb la presència de protagonistes del sector com
ara Dan Harmon (showrunner de les sèries Community i Rick & Morty),
que és el convidat especial
d’aquesta edició. La ficció
televisiva és el pretext
d’un festival que aposta
per tenir una mirada crítica, arriscada i polièdrica
sobre un dels fenòmens
més rellevants dels últims
anys, les sèries de televisió. L’ànima darrere el
festival són Betu Martínez i Víctor Sala, responsables de la revista en línia dedicada a la ficció televisiva Serielizados.

BARCELONA

CURTMETRATGES

Mecal. El Mecal, Festival
Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, que celebra la dissetena edició fins al 19
d’abril, s’ha consolidat
com un referent en l’àmbit nacional i internacional entre els festivals de
curtmetratges i animació.
El certamen, amb 350
curtmetratges de més de
35 països, es divideix en
quatre seccions oficials a
competició: Internacional, Obliqua, Documental
i Animació, i més de 26
categories de diversos temes que conformaran les
seccions paral·leles.
Aquesta edició es desenvolupa al llarg d’un mes i
mig durant el març i l’abril; les projeccions i altres activitats es concentraran de dijous a diumenge en diversos espais
culturals de referència
com ara el CCCB, l’Arts
Santa Mònica, l’Institut
Francès de Barcelona, la

Fàbrica Moritz i els cines
Girona. Avui, a les 19 h, a
l’Institut Francès.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

Nino de los Reyes. 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, al damunt
d’un petit tablao.

BARCELONA

21.00 CONCERT

El còmic fantàstic és protagonista del Saló del Còmic ■ ARXIU

La ciutat de les vinyetes
BARCELONA
SALÓ

La gran cita anual dels aficionats
al còmic de Barcelona se celebra
un cop més –i ja en són 33 edicions– a la Fira de Montjuïc. El Saló
Internacional del Còmic va arrencar ahir i dura fins diumenge amb
una nodrida quantitat d’actes, signatures d’autors, presentacions,
tallers, conferències, taules rodones i activitats paral·leles.
Un dels plats forts del saló són
les exposicions, i aquest any pre-

senta una gran quantitat de mostres dedicades a diferents temes,
autors i personatges. Hi ha exposicions dedicades al personatge
Anacleto, agente secreto, de Vázquez, amb motiu de la pel·lícula de
propera estrena; a les autores de
còmic femení al franquisme; al Capità Amèrica; als desapareguts dibuixants Cifré i Cifré, pare i fill; a
les historietes de gènere fantàstic;
a Jaume Perich; als 75 anys del Joker, el gran enemic de Batman; al
personatge de Will Eisner The Spi-

rit; a Miguel Gallardo, guanyador
del Gran Premi de l’any passat; a
Los surcos del azar, de Paco Roca;
a la historietista Clara Soriano, i al
fanzine Arròs negre, entre d’altres.
Entre els convidats internacionals d’aquest any hi ha autors com
ara Milo Manara, José Luis García
López, els creadors d’Hora de
aventuras, Branden Lamb, Shelli
Paroline i Ryan North, Frederik
Peeters...
XAVIER ROCA

Emiliana Torrini. La cantant islandesa presenta a
L’Auditori el seu últim
treball, Tookah. Torrini es
va donar a conèixer mundialment amb el seu àlbum Love in the Time of
Science i en la seva interpretació de la Gollum’s
Song a la banda sonora
d’El senyor dels anells.
Guanyadora de tres Icelandic Music Awards com
a millor àlbum pop de
l’any, millor cantant i millor vídeo, el seu tema
Jungle Drum va ser número u de vendes als iTunes-Charts.

BARCELONA
21.30 DANSA

‘Danses a la plaça del
Rei’. Ha arrencat una nova temporada d’aquest cicle que es fa a la plaça del
Rei de Barcelona. Avui, a
les 21.30, taller de danses
La xampanya, amb Joan
Rubió. A les 22, Carles
Belda, intèrpret d’acordió
diatònic, presenta el seu
nou llibre disc, 24 rumbes
per diatònic.

BARCELONA
21.30 POESIA

Felip Puig presenta l’obra de Cervera ■ ELISABTEH MAGRE

Joan Daniel Bezsonoff ■ QUIM PUIG

L’exconseller de l’Interior
parla d’una obra de Mossos

Jean-Noël Pancrazi,
traduït per Bezsonoff

REUS

BARCELONA

Al Centre d’Art Cal Massó (Pròsper de Bofarull, 7)
el conseller Felip Puig presenta la novel·la de Jordi
Cervera La música dels camaleons (Bromera).

La periodista i traductora Valèria Gaillard i JoanDaniel Bezsonoff presenten La senyora Arnoul (Sidillà), de Pancrazi, a la Jaime’s (València, 318).

19.30 PRESENTACIÓ

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.00 PRESENTACIÓ

David Castillo. La sala
Palau i Fabre de La Seca
Espai Brossa presenta el
recital de David Castillo
Èxits secrets, contracultura i corrupció, dins el
festival Alcools, dedicat a
la poesia. Poeta, novel·lista i periodista –és coordinador del suplement Cultura d’El Punt Avui–, David Castillo (Barcelona,
1961) ha guanyat el premi Sant Jordi, el Carles
Riba, el Crexells i és un
dels grans dinamitzadors
de la poesia catalana contemporània.
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Barei

Arena

La cantant ofereix un
‘showcase’ a l’Fnac
Arenas a les 19.00 h.

El grup de rock actua
a la sala Bikini a les
20.30 h.

IGUALADA
TEATRE

La Mostra, XXVI Fira
de Teatre Infantil i Juvenil de Catalunya.
Fins al dia 19 se celebra
–en diversos espais de la
localitat– la Mostra
d’Igualada, el mercat
d’arts escèniques per a
tots els públics de les terres de parla catalana. Té
com a objectiu principal la
difusió de les millors produccions catalanes de teatre infantil i juvenil per tal
de proveir la programació
dels municipis del territori de parla catalana. No
obstant això, la Mostra
dedica també atenció a
una selecció del millor
teatre infantil i juvenil de
la resta de l’Estat i d’altres
àmbits europeus. És un
punt de trobada per als
professionals i les famílies.

Gemma Humet ■ ARXIU

The New Raemon ■ ALBA YRUELA

Gemma Humet, al Palau de
la Música

El ‘Rompehielos’, de The
New Raemon

BARCELONA

GIRONA

Dins el cicle Bandautors al Palau, Gemma Humet
presenta al Palau de la Música el seu disc Si canto
enrere.

The New Raemon porta a l’Auditori de Girona la gira de presentació –l’acaba d’encetar– del seu cinquè disc, Rompehielos.

21.00 CONCERT

LLEIDA

CINEMA

21.00 CONCERT

21a mostra de Cinema
Llatinoamericà de Lleida. Fins avui, se celebra
la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalu-

nya, que aquest any arriba a la 21a edició. Al llarg
d’aquests dies, deu llargmetratges que representen set nacionalitats diferents de països llatinoamericans competiran en
la secció oficial de llargmetratges de la Mostra de
Cinema Llatinoamericà
de Catalunya, organitzada per l’Ajuntament de
Lleida i el Centre Llatinoamericà; tots aquests
títols es projectaran al
CaixaForum Lleida. També s’hi podrà veure una
selecció de curtmetratges.

SALT

23.00 CONCERT

Ebri Knight. La banda de
folk punk –amb un elevat
component polític en les
seves cançons– estrena el
seu nou disc, Foc, a l’escenari de La Mirona i dins
del Festival Strenes. El
grup d’Argentona es va
formar el 2004 i fins ara
ja ha publicat tres discos
que l’han portat per escenaris de tot el Principat,
per les Illes, la Catalunya
del Nord i el País Basc.

El joc

LOTERÍA NACIONAL
Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

0
NÚMEROS

1
EUROS

Terminacions

NÚMEROS

2
EUROS

NÚMEROS

Terminacions

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

31
15

SORTEIG

SORTEIG DEL DIA 16 D’ABRIL DEL 2015

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

4
EUROS

Terminacions

NÚMEROS

5
EUROS

Terminacions

NÚMEROS

6
EUROS

Terminacions

NÚMEROS

7
EUROS

Terminacions

NÚMEROS

8
EUROS

NÚMEROS

Terminacions

AQUEST SORTEIG ADJUDICA 2.463.000 DÈCIMS PREMIATS PER UN IMPORT TOTAL DE 12.600.000 €
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9
EUROS

Terminacions

NÚMEROS

EUROS

Terminacions

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 50-52

O.J.D.: 14413

TARIFA: 16831 €

E.G.M.: 151000

ÁREA: 2639 CM² - 246%

SECCIÓN: APUNTS

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 17 D’ABRIL DEL 2015

Abril, 2015
52 17Apunts

Agenda

<<

<<

‘Starship
Troopers/Horizonte
final’

Pedro Javier
González Trio

Actuació a la Nova
Jazz Cava de Terrassa
a les 21.30 h.

Marató a la sala
Phenomena, a les 21 h.
TEATRE
왘 21:00h

Almazen, Guifré 9. Representació d’El vaso (que colmô la gota) (Carlo-Mô, teatre).
왘 21:00h

Centre Cívic Parc Sandaru. Buenaventura Muñoz 21.
Representació de Partida (cia,
Inventaria, teatre).
왘 21:00h

Nau Ivanow. Hondures
28-30. Representació de Dimecres (teatre).
왘 21:00h

Rai Art, Carders 12. Representació de Lonely Room
(Mauro Paganini, teatre de subjecte i objectes).
왘 21:00h

Tinta Roja, Creu dels
Molers 17. Representació d’Impro con Limón (improvisació en
castellà).

왘 Club

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

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Una giornata particolare, d’E.
Scola. Dir. Oriol Broggi. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Aquellos días azules, de Marc Artigau. Woyzeck
caducat, de Roger Torns.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabtes, 17.30 i 20.00; diumenges, 17.30, i dilluns 6, 17.30.
I David Guapo (Nou espectacle).
Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30. I
Impro Barcelona presenta Societé Improvisé. Horaris: dissabtes, 4, 11, 18 i 25 d’abril i divendres, 24 d’abril, a les 22.00. Amb
taquilla inversa.

Poliorama, La Rambla,
115. Últimes setmanes, fins al 3
de maig, de Polònia, el musical.
Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00.

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00. Confessions de dones de
30, a partir del 22 d’abril.

왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Tuppersex. Horaris: dimecres, dijous i divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 21.00, i
diumenges, 18.00.

왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Fins

왘 Goya,

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Horaris: divendres i dissabtes, 20.15, i diumenges, 17.45.
Orgasmos, la comedia. Horaris:
dijous, 20.30; divendres, 22.00;
dissabtes, 18.00 i 22.00, i diumenges, 19.30.

왘 Teatre

왘 Club

왘 Apolo

왘 Aquitània

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala Petita: Purga, de Sofi Oksanen. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00; i diumenges, 18.00. Vers
a vers Arderiu (amb Imma Colomer). Horaris: diumenge 12.00.

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00.

Teatre, Sant Lluís, 64.
Invasió subtil i altres contes. Tres
úniques funcions! 24, 25 i 26
d’abril, a les 20.00.
Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Horaris: dimecres,
dijous i divendres, 20.30, dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00.

왘 Teatre

왘 Club

al
26 d’abril, El Brujo a El Lazarillo
de Tormes. Horaris: de dimecres
a divendres, 20.00; dissabtes,
18.00 i 21.00, i diumenges,
18.00. Las noches del club de la
Comedia. Dissabtes, a les 23.30.

왘 Almeria

renmatt & Paul Burkhard, direcció Josep Maria Mestres. Estrena el 16 d’abril fins al 17 de maig.
Dilluns 14 d’abril, debat Banca i
ètica.

Joaquim Costa, 68. Fins
al 3 de maig, Lolita Flores és la
Colometa a La plaza del diamante, de Mercè Rodoreda, dir. Joan
Ollé. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. En doble programació, el
divendres 17 d’abril Ultrashow
amb Miguel Noguera, a les
23.30. I el dissabte Soy un miserable amb Miguel Lago, a les
23.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Carmen,
de Richard Wagner. Dies 17, 20,
23, 26 i 29 d’abril. Òpera: I due
Foscari (versió concert). Dies 30
d’abril i 3 de maig.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Sant Jordi i el drac. 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 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Infantil: De l’11 d’abril al 3 de
maig. Horaris: dissabtes, 11 i 18
d’abril, a les 18.00; diumenges,
12 i 19 d’abril, a les 12.00; i els
dies 25 i 26 d’abril i 1, 2, i 3 de
maig, a les 18.00. La Cia. La Petita presenta El gat amb botes, comèdia musical.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Diumenge 19, Exúvia, espectacle de circ teatre modern,
a les 19.00 i 20.30.

La barrila de l’Avi

L’AVI

왘 Teatre

Imatge promocional de l’espectacle ■ CÍRCOL MALDÀ

Arriba al Círcol Maldà ‘Woyzeck caducat’
BARCELONA TEATRE

Fins diumenge es representa al Círcol Maldà l’obra Woyzeck caducat, una versió
lliure a partir de Woyzeck de George Büchner, un retrat de la decadència d’un home que és pres de la societat que l’envolta.

왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Sant Jordi, la princesa i el drac,
d’Eugenio Navarro - La Puntual.
A partir de 3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00; i diumenges, 12.00 i 17.00.

왘 Sala

왘 La

왘 Sala

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Magic Tribute, de
Hausson, Sala Brossa. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.00, i
diumenges, 19.00. Les dominiques, Sala Fregoli. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.30. Festival Alcools:
David Castillo, Sala Palau i Fabre,
del 16 al 18 d’abril. Horaris: de
dijous a dissabte, 21.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
L’última trobada, de Christopher
Hampton, basada en la novel·la
de Sándor Márai, versió i direcció d’Abel Folk, amb Abel Folk,
Jordi Brau, Anna Barrachina.
Horaris: de dimarts a dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30; i diumenges,
18.00. I en doble programació:
els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios a 1.000
merdes de gags. El dissabte 18,
Amor a primera risa, a les 23.00.
왘 Romea, Hospital, 51. Els veïns
de dalt, de Cesc Gay amb Pere
Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.00. I en doble programació: OFF Romea: fins al 24 d’abril
Waikiki Honolulu, dramatúrgia i
direcció de Paul Berrondo amb
Borja Espinosa i Joel Minguet.
Horaris: divendres, 22.30, dissabtes, 22.45, i diumenges,
20.00. Cicle Solos: dilluns 27
d’abril, amb Antonio Dechent.
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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. Dilluns 13 d’abril, funció especial
per celebrar les 1.111 funcions
amb un espectacle únic, Festa
1.111 funcions, a les 21.00.

Atrium, Consell de Cent,
435. Coses nostres, de Ramon
Madaula. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Infantil: La lluna i la pruna.
Horaris: diumenge, 12.00.
Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 10 de
maig, Blau, de Ferran Joanmiquel. De dimecres a dissabtes,
21.30, i diumenges, 18.30.

왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión, d’Antonio
Díaz. Horaris: de dimecres a divendres, 21.00, dissabte, 18.30 i
21.30, i diumenge, 18.30.
Coliseum, Gran Via,
595. Del 15 d’abril al 24 de maig.
La gran ilusión, d’Antonio Díaz.
Horaris: de dimecres a divendres, 21.00, dissabte, 18.30 i
21.30, i diumenge, 18.30.

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

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

왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 3 al 26
d’abril, La Calòrica presenta Sobre el fenomen de les feines de
merda. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Familiar: del 4 al 26
d’abril, Fes-t’ho Com Vulguis
presenta Aquarel·la. Horaris: dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00.

왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Fins al
26 d’abril Viatge d’Orfeu, de Pablo Ley. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.00, i diumenges,
18.00. Infantil: fins al 26 d’abril,
La rateta, diumenges, 12.00. Estrena, el 10 d’abril, de Mares i filles, de Clara Peya i David Pintó.
Horaris: de dijous a dissabtes,
22.00, i diumenges, 20.00.

왘 Teatre

왘 Teatre

왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació. Nues. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 19.00 i 21.30; i
diumenges, 19.30. Berto Romero, divendres 17 d’abril, a les
22.45. Mongolia el musical, dissabte, 18 d’abril, a les 21.00.

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Avui: Divorciadas, evangélicas y vegetarianas,
a les 21.00; i Annemann: David
Baró, a les 22.30. Sala Xavier Fàbregas: ImproShow, a les 23.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins al 22 d’abril, Vintage, de Jumon Erra, comèdia musical,
anys 80. Horaris: dimarts i dimecres, 20.30. Tots els diumenges
d’abril: El 5 d’abril torna Iupi, titelles, de Cia. TitereArte. Horaris: diumenge, 12.00. I el 9 d’abril
torna Cloaca, de Maria Goos.
Horaris: de dijous a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00.

왘 Teatre

왘 Sala

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La revolta dels àngels,
del 9 al 26 d’abril. Horaris: de dimecres a diumenges, 20.30.
Martiri ,dies 18, 19, 25 i 26
d’abril. Horaris: dissabtes i diumenges, 18.00.

왘 Teatreneu,

왘 Teatre

142430-1108883®

BARCELONA

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. El curiós incident del gos a
mitjanit, de Mark Haddon, dir.
Julio Manrique. Fins al 10 de
maig. Diumenge 19 d’abril, colloqui.
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Tot pels
diners 1. Mammón, de Nao Albet
i Marcel Borràs. Fins al 26
d’abril. Divendres 17 d’abril, colloqui i dissabte 18 d’abril, taula
rodona. Frank V (opereta d’una
banca privada), de Friedrich Dür-

116737-1101492w
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S’apaga la veu de Teresa Rebull
sabadellencade la NovaCano( va morir ahir sensela Medallade la ciutat
L’Ajuntamentde
Sabadellli devia
la Medallade la
Ciutat per6 no hi ha
arribat a temps.Ahir
moriala cantautora
sabadellencaTeresa
Rebulla Banyulsde la
Marenda.Figura de la
NovaCan96exiliada a
Frangadespr~s de la
GuerraCivil, tenia 95
anys.

.La Teresa era talent i era
forga, sempre
al servei de I’art,
de la cultura, i del pa~s, amb
una passi6 a flor de pell en
defensa de la Ilengua., resumia ahir Joan Caries Doval,
de la discogr~fica Picap, que
la coneixia molt be, des dels
anys 70. ,,Em va captivar des
del primer dia, de tal manera
que vaig acabar portanbli el
management..
Ahir Doval lamentava que
I’Ajuntament hagi let tard amb
el deutepenclentde liurar-li la
Medallade la Ciutat... Denom
real TeresaSoler i Pi, la .iaia
de la can96, va debutar als
escenaris als anys 50, sota
la influencia de Raimoniamb
el suport de Lluis Llach. Per
la seva interpretaci(~ de Salvat-Papasseit a Mestier d’amor
va mereixer el premi Charles
Cross de Franga (1977). Mes
tard rebia la Creude SantJorcli
de la Generalitat de Catalunya
o el Premi Memorial Francesc
Maci~ per la seva defensa de
la Ilenguai la cultura catalana.
Es va integrar al moviment
de la Nova Can£Oiva comen-

TeresaRebull, noraartistic de la sabadellenca
TeresaSoler i Pi, va morir ahir als 95 anysa Banyulsde la Marenda
£ar a compartir escenaris amb Teresa Rebull. Can~ons,1969
Llufs Llach, Ovidi Montllor o 1992 (2004), un recopilatori
QuicoPi de la Serra.
de prop de mig centenar de
peces.
M~sica
Joan Caries Doval destaca
Ha posat mdsica a textos de que va posar mdsica al poema
MiquelMartr i Pol, Mari~Merc~ de Gual i Llobera que parlava
Mar£al, JosepGual, Enric Bru- de la batalla de I’Ebre i ,,que
fau, Josep Marimon, Gerard fou per sempre mes el seu
Salgas, FrancescCatalg, Jordi
~xit, Paisatgede t’Ebre,, i canPere Cerd~ o Rosa Leveroni
§ons de Iluita comlet de maig
i entre els seus discos hi ha de 1976, Campdet Besds o
Teresa Rebull (1969), Papa- Cam( de la f#brica ambtext
Ilones... i m~s (1984) Camf d’en JosepMarim(~n,,.
de I’argilada (1986), Can~ons
Va participar al disc antopopulars catalanes (2002)
k~gic Dories, flors i violes. La
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dona en la can~.d catalana
al costat de la Bella Dorita,
Maria del Mar Boner, Noria
Feliu, MariaCinta, Guillermina
Motta, Carme Sansa i Rosa
Maria Sard~.
El 2006 Teresa Rebull va
ser objecte d’un homenatge
impulsat amb OmniumCultural, EnricFrigol i Llufs Llachal
Palau de la Mdsica (amb veus
corn Maria del Mar Bonet,
Marina Rossell, Blues de Pico
lat, Mariona Segarra, Josep
Tero, JoanIsaac, Relk. Tdrnezi
Ses~...) que va quedarrecoflit

en un CDi DVD,Visca I’amor.
Festa homenatge a Teresa
Rebuff. editat per Picap dgual
que els seus dltims discos)
D’aqu/ va venir la reediciO
de la seva autobiografia, Tot
cantant, publicada a Columna.
Nascudael 1919 a Sabadell,
no va pedre mai un fort vincle
ambla ciutat. DonaIluitadora i
de car~cter, va militar al POUM
despr~sde la Guerra, va patir
la pres(~i va ser una activista
antifranquista i contra
nazis. Hamort a la seva ciutat
adoptiva, Banyuls-sur-Mer¯
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FRANCIA ¯ PARTICIP6 EN EL MOVIMIENTODE LA NOVACAN(~(~

Fallece a los 95 afios la activism
politica y cantautora Teresa Rebull
Trasla GuerraCivil y
la victoria franquista
se exili6 a Francia
y se estableci6en la
localidad de
Banyuls-sur-Mer
EFE

La cantautora y activista pol/ti
ca Teresa Rebull, quien tras la
GuerraCivil se exili6 a Francia y
que particip6 despu6s en el movimiento de la Nova Can~6, falleci6 alos 95 afios en la localidad
francesade Banyuls-sur-Mer,
ImagendearchivodelacantautoraTeresaRebull,
queayermuri6enla
donde residia, segfin informaron Io~alidadfrancesade Banyuls-~ur-Mer.
FOTO:
FORUMCIVIC
CAT
aEfefuentes
pr6ximas
a lafami
...................................................................................................................................................
lia.
EL APUNTE
Nacida en Sabadell (Barcelo
na) en 1919 como Teresa Soler,
Teresa Rebull habla sido conocida comola <<abuela,, de la Nova
Canc6, movimiento en el que se
¯ Antes de iniciar su faceta ar- na, actriz o vendedora, entre
integr6 con cerca de 50 afios,
tlstica, Rebull tuvo una desta
otras ocupaciones,ylleg6 a co
mientras que la mayor parte de
cada actividad polftica, pues nocer a intelectuales, escritolos denominados<<Setze Jutges,>
se afili6 al Partit Obrer d’Uni- resycantantes como Jean-Paul
eran muchom~isj6venes que ella.
ficaci6 Marxista (POUM)
Sartre, Juliette Gr6co, GeorAdem~isde componersus pro1936, colabor6 comoenferme- ges Brassens yAlbert Gamus.
pias canciones, Rebull music6
ra durante la Guerra Civil, es
Tras las protestas de Mayo
poemas de escritores como Joan
tuvo encarcelada en una <,che- de 1968 en Francia, se integr6
Salvat Papasseit, MiquelMarti i
en el movimiento de la Nova
ca,, en Barcelona y posteriormentese exili6 tras la victoria Can~6catalana. Entre los ga
Pol, Marih Merc6 Marqal, Josep
Gual, Enric Brufau, Josep Maridel ej6rcito franquista.
lardones que obtuvo figuran el
mon, G6rard Salgas, Francesc
Se estableci6 en el sur de PremiGharles Cros por sudis
Catal~, Jordi Pere Cerdh, Rosa
Francia, en Banyuls-sur-Mer, coMesterd’amor 0977),1a Greu
Leveroni, Joan Morer, Simona
donde particip6 en la Resisten- de Sant Jordi en 199z o el PreGay y Josep Sebasti~a Pons. Encia durante la ocupaci6nde los mi Memorial Francesc Macih
tre su discografia se encuentran
nazis. En Pranciatrabaj6 en nu- en zoo7 pot su defensa de la
los ~lbumesTeresa Rebul10 969),
merosos oficios, comobailarilengua y la cultura catalanas.
Mesterd" amor/ YoanSalvat Papasseit 0 9 77 ), Papallones..im&(1984)
Camlde l" argilada (1986), Can(ons Bella Dorita, Maria del MarBonet, sep Tero, un concierto del que
populars catalanes (zooz) y Tere- Nfiria Feliu, Maria Cinta, Gui- sali6 el disco Visca l’amor. Festa
sa RebulL Can(ons, 1969-1992 llermina Motta, Carme Sansa y homenatgea Teresa Rebull, en la
(zoo4), un ~ilbum recopilatorio
Rosa Maria Sardh.
que la cantautora cantaba en socon 44 canciones.
En el afio 2006 recibi6 un ho- litario o a dtlo con los otros mfiTambi6n fue una de las can
menaje en el Palau de la Mfisica sicos. Rebull rue tambi6n una de
tantes que particip6 en el ~ilbum Catalana en el que participaron
las protagonistas del libro Dories
antol6gico Dones,florsivioles. La Lluis Llach, Marina Rosell,Marla contra Franco,del historiador Jo~
donaen la can¢6catalana, junto a del Mar Boner, Joan Isaac o Jo- di Creus.

Destacadaactividad pol tica
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Vivia a Banyuls de la Marenda, a la Catalunya del Nord, i tenia 95 anys. Va
començar a cantar als 50 anys i se la considerava “l’àvia de la Cançó”

Mor Teresa Rebull
Aleix Renyé
BANYULS DE LA MARENDA

La cantant i pintora Teresa Rebull va morir ahir a
l’edat de 95 anys a la Catalunya del Nord. Residia a
Banyuls de la Marenda des
l’any 1973. Militant del
POUM (Partit Obrer
d’Unificació Marxista) a
partir del 1936, va exiliarse a l’Estat francès passant per Prats de Molló
amb el seu marit Pep Rebull durant la retirada del
39. Després de viure a París durant molts anys (on
va conèixer Jean-Paul Sartre, Juliette Gréco, Georges Brassens i Albert Camus), s’establí a la Catalunya del Nord, un cop iniciada la seva carrera de
cantant a l’edat de 50
anys. Va participar en el
moviment de la Nova Cançó des les comarques catalanes sota administració
francesa. El conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, ha expressat el seu
condol recordant “el seu
caràcter combatiu i la riquesa de la seva aportació
a la nova cançó”.
La primera actuació pública fou el febrer del 1969 a
la Guingueta d’Ix (Alta Cerdanya) amb Lluís Llach,
Ovidi Montllor i Quico Pi de
la Serra. Amb Llach –a qui
va aixoplugar a París– va
establir una forta amistat
que ha durat fins ara. Va
publicar una desena de discos amb poemes de Joan

Concert d’homenatge a Teresa Rebull al Palau de la Música de Barcelona el 2006, organitzat per Òmnium Cultural ■ ORIOL DURAN

Desenganyada
amb el PSC i amb
els socialistes
francesos pel
“poc respecte de
la catalanitat”

Salvat-Papasseit, Josep Sebastià Pons, Maria Mercè
Marçal, Jordi Pere Cerdà i
Miquel Martí Pol, entre
d’altres. L’any 1977 obtingué uns dels màxims reconeixements musicals a
l’Estat francès, el de l’Académie Charles Cros, pel
seu disc de poemes musicats de Salvat-Papasseit
Mester d’amor. Sempre va
refusar les propostes de
cantar també en francès.
Militant socialista
Coneguda també coma
“l’àvia de la Cançó”, va ser

militant socialista des la fi
del franquisme. Els darrers anys, però, s’havia
manifestat desenganyada
amb el PSC i amb “la manca de respecte” dels socialistes francesos amb la catalanitat. L’any 2012 va
adreçar una carta al president francès François Hollande per demanar-li d’actuar a favor del català. Presentant-se com a “membre du Parti Socialiste Catalan”, Rebull reclamava,
un “lliure ensenyament”
de la llengua a la Catalunya del Nord i recordava

que va “cantar en català
per François Mitterand al
1981.” A Ceret (Vallespir)
va participar l’any passat
en l’acte Signa un vot per
la independència.
Creu de Sant Jordi
El 1992 se li va concedir la
Creu de Sant Jordi i l’any
2006 Òmnium va organitzar un concert en honor
seu al Palau de la Música
Catalana de Barcelona en
què hi van participar, entre d’altres, Llach, Maria
del Mar Bonet, Marina
Rossell, Blues de Picolat,

Josep Tero i Gerard Jacquet. El 2007 obtingué el
Premi Memorial Francesc
Macià per la seva defensa
de la llengua i la cultura catalanes. L’any 1999 va publicar l’autobiografia Tot
cantant (Columna Edicions) i en francès En
Chantant (Editions Balzac). El darrer acte públic
on va aparèixer va ser a la
Jonquera, als porxos de
Can Laporta, el dia 13
d’abril, on presentava les
seves pintures. Una exposició prevista fins al dia 30
d’aquest mes d’abril. ■
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Mirador

Jordi Font
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Teresa: amor i memòria

E

ns ha deixat Teresa Rebull.
La veu joiosa del Visca
l’amor. I la veu greu de Paisatge de l’Ebre, que Manuel Vázquez Montalbán considerava la
més bella cançó que va donar la
Nova Cançó. Era filla de Balbina
Pi, la destacada dirigent obrera
de la CNT. Amb 12 anys, entrava
a treballar al ram del tèxtil. El
1935 es faria del POUM, el partit
de Joaquim Maurín i d’Andreu

Nin: esquerra antiestalinista, catalanista, internacionalista, esperantista, que crearia el Moviment
Socialista de Catalunya, el 1945.
Infermera de guerra, Teresa va
viure els Fets de Maig de 1937, en
els quals desapareixia per sempre Andreu Nin, segrestat per la
GPU (després KGB). També ella
aniria a parar a una txeca estalinista. Aconseguiria escapar-se’n
just quan les tropes franquistes
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s’acostaven a Barcelona. Amb
20 anys, partiria cap a l’exili i, en
produir-se l’ocupació nazi de
França, s’incorporaria de seguida
a la Resistència francesa.
Farà d’espardenyera, de ballarina, d’actriu, de venedora de
fruita…, i s’abocarà a la seva tasca en favor del català i de la cançó a la Catalunya del Nord. Viurà
intensament el París existencialista i, després, el Maig del 68. Es

va fer amb Albert Camus, JeanPaul Sastre, Jean Malaquais, Juliette Greco, George Brassens...
La seva veu profunda i dramàtica
li va valdre la denominació de “la
Chavela Vargas catalana”.
L’any 2005, Salvador Clop, un
vell poumista, queia fulminat per
un atac de cor mentre parlava en
un homenatge del PSC als antics
poumistes. La sala va glaçar-se.
Aleshores, la Teresa es va alçar

d’una revolada, es va ajaçar al
costat de Clop i va posar-se a cridar-li a l’orella, imperativament:
“Salvador, lluita! Lluita, et dic!”
Quin coratge! Negats i perseguits, sempre amb la moral alta i
en peu de combat, els poumistes. Segur que la Teresa i en Jaume (el de les sabates trobades a
la serra de Pàndols) estan cantant, per fi a duo, la més bella
cançó de la Nova Cançó.
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Obituarios

Teresa Rebull, activista política
y cantautora catalana
La cantautora y activista política
Teresa Rebull, quien tras la Guerra Civil se exilió en Francia y que
participó después en el movimiento de la Nova Cançó, falleció
a los 95 años en la localidad francesa de Banyuls-sur-Mer, donde
residía, informaron fuentes próximas a la familia.
Nacida en Sabadell (Barcelona)
en 1919 como Teresa Soler, Teresa Rebull fue conocida como la
abuela de la Nova Cancó, movimiento en el que se integró con
cerca de 50 años, mientras que la
mayor parte de los denominados
Setze Jutges eran mucho más jóvenes que ella.
Además de componer sus propias canciones, Rebull musicó
poemas de escritores como Joan
Salvat Papasseit, Miquel Martí i
Pol, Marià Mercè Marçal, Josep
Gual, Enric Brufau, Josep Marimon, Gérard Salgas, Francesc Català, Jordi Pere Cerdà, Rosa Leveroni, Joan Morer, Simona Gay y Josep
Sebastià Pons.
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Entre su discografía se encuentran los álbumes Teresa Rebull
(1969), Mester d’amor / Joan Salvat
Papasseit (1977), Papallones... i
més (1984) Camí de l’argilada
(1986), Cançons populars catalanes (2002) y Teresa Rebull.
Cançons, 1969-1992 (2004), un álbum recopilatorio. También fue
una de las cantantes que participó
en el álbum antológico Dones, flors
i violes. La dona en la cançó catalana, junto a Bella Dorita, Maria del
Mar Bonet, Núria Feliu, Maria Cinta, Guillermina Motta, Carme Sansa y Rosa Maria Sardà.
En el año 2006 recibió un homenaje en el Palau de la Música Catalana en el que participaron Lluís
Llach, Marina Rosell, María del
Mar Bonet, Joan Isaac o Josep Tero.
Antes de iniciar su faceta artística, Rebull tuvo una destacada actividad política, pues se afilió al Partit Obrer d’Unificació Marxista
(POUM) en 1936, colaboró como
enfermera en la Guerra Civil, estuvo encarcelada en una checa en

Lui
del

Teresa Rebull. | LA PROVINCIA / DLP

Barcelona y luego se exilió tras la
victoria del ejército franquista. Se
estableció en el sur de Francia,
donde participó en la Resistencia
durante la ocupación de los nazis.
En Francia trabajó como bailarina, actriz o vendedora, entre otros
oficios, y llegó a conocer a intelectuales, escritores y cantantes como
Jean-Paul Sartre, Juliette Gréco,
Georges Brassens y Albert Camus.
Efe
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