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Puertas abiertas
en el Palau
#PortesObertesPalau. Con esta
etiqueta el Palau de la Música
Catalana quiere dar a conocer
la jornada que ha preparado
para este domingo celebrando
el día de la fiesta de la música,
ocasión en la que los coros del
Orfeó Català ofrecerán actuaciones durante toda la jornada,
además de un taller gratuito de
canto coral. Las actividades se
concentrarán el domingo de 10
a 15 h, con conciertos cada
media hora en diversas zonas

Segovia, 20
«Próx
Green
∑ Dir. Paul Maz
Shelley W
Lagar d
∑ Fuente
23 4

del auditorio modernista. El
taller participarán 80 aficionados que, al terminar, realizarán una actuación en el
impresionante escenario del
Palau. Por primera vez se
abrirá el balcón exterior del
edificio para disfrutar del
jardín de columnas, la sala de
ensayo del Orfeó y el Centro de
Documentación. También se
convoca un concurso fotográfico a través de las redes sociales
y descuentos especiales en la
compra de entradas para
varios conciertos del mes de
julio.

Christopher W
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DIA DE LA MÚSICA

L’OBC porta la
música clàssica a la
platja de Sant Sebastià
L’orquestra interpretarà clàssics que
formen part de la història del cinema
SÍLVIA MARIMON
BARCELONA

No és gaire habitual veure sobre la
sorra de la platja violins, fagots,
oboès, timbales, contrabaixos i
flautes. Tampoc escoltar música
clàssica en directe arran de mar i
estirat sobre una tovallola. Però
aquest serà el regal, per segon any
consecutiu, de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) per celebrar el Dia
de la Música demà, 20 de juny, a les
20.30 h. L’OBC vol que aquest concert gratuït a la platja de Sant Segastià, que l’any passat va aplegar
8.000 persones, esdevingui un
clàssic i es repeteixi cada any. Jaime Martín, que dirigirà l’OBC, espera doblar la xifra aquest any:
“Volem que sigui una festa de la
música, que la gent superi la por a
la clàssica i que tothom en gaudeixi de manera desenfadada, que vinguin amb la família, que ballin,
mengin i riguin”.
Als més cinèfils els sonaran la
majoria de temes. El concert començarà amb Així parlà Zaratustra
de Richard Strauss, que va formar
part de la banda sonora de 2001:
Una odissea de l’espai. Charles Cha-

plin afaitarà un client a El gran dictador a ritme d’una de les altres peces que es podran escoltar a la platja: Dansa hongaresa núm. 1 de
Brahms. La Cavalcada de les valquíries, que també interpretaran els
músics de l’OBC, acompanya una
escena molt més bèl·lica: l’atac dels
helicòpters a Apocalypse Now. Una
altra de les composicions que sonarà familiar a molta gent serà el Concert per a clarinet de Mozart, que
forma part de la banda sonora de
Memòries d’Àfrica. El concert acabarà amb Pirates del Carib: la maledicció de la perla negra de Klaus Badelt i Hans Zimmer i Quadres d’una
exposició de Mússorgski.

Els músics de l’OBC conviden la ciutadania a un concert gratuït per celebrar el Dia
de la Música demà al vespre. L’AUDITORI

Èxit
Esperen
doblar les vuit
Sense barreres
Sarah Bels, una de les violinistes de mil persones
l’OBC, l’any passat va assistir al de públic de
concert com a espectadora perquè l’any passat
estava embarassada. Aquest any ho
farà com a músic: “Em va sorprendre molt el silenci, era increïble
perquè hi havia unes 8.000 persones”. Raul González és un dels altres violinistes que baixaran a la
sorra demà: “L’any passat va ser increïble. Mai havia tocat ni a la platja ni davant de tanta gent. Fa molta impressió perquè tothom està
molt atent, potser perquè per a

molts és la primera vegada que escolten un concert en directe de
música clàssica. És apassionant
perquè no hi ha barreres entre els
músics i el públic, no hi ha escenari ni cadires numerades... tot és
menys seriós”.
L’OBC també ha traslladat el Dia
de la Música a els xarxes socials a
través de l’etiqueta #OBCplatja. A
més, celebrarà un concurs a Facebook que permetrà als guanyadors
seguir el concert asseguts amb l’Orquestra, i els apassionats les selfies
podran guanyar un abonament. A
L’Auditori, l’endemà, diumenge, i
també amb motiu del Dia de la Música, hi haurà una viquimarató
oberta a tothom.e

Portes obertes i tallers
al Palau de la Música
El Palau de la Música celebrarà una
Jornada de Portes Obertes diumenge i oferirà dos tallers de cant
coral que impartiran Josep Vila
Casañas, director de l’Orfeó i del
Cor de Cambra del Palau, i Esteve
Nabona, director de l’Escola Coral
i del Cor Jove de l’Orfeó Català. A
més, els cors de l’Orfeó actuaran en
formació completa i en petits
grups, cada mitja hora. Els participants del taller podran debutar dalt
de l’escenari amb una actuació que
s’oferirà a la Sala de Concerts.

MÚSICA

Un Pablo Alborán imperial fa feliç el Palau Sant Jordi
Crònica
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

entre Hot Chip tancaven la primera
jornada del Sónar de
Dia a Fira Montjuïc,
muntanya amunt
Pablo Alborán sortia a l’escenari
del Palau Sant Jordi, on aquest divendres farà un segon concert.
Quinze minuts abans de començar
una actuació amb totes les entrades
venudes, la part més entusiasta
d’un públic familiar en un sentit
molt ampli ja cridava “Pablo, Pablo,
Pablo!”, reclamant la presència del
cantant malagueny, que finalment
hi va aparèixer amb quinze minuts
de retard precedit d’una ovació
molt sorollosa.
Pablo Alborán és el millor actiu
de Pablo Alborán. No necessita cap
sofisticació escènica perquè és
l’aparent normalitat, la gran veu i la
manera d’assimilar la tradició de la

M

cançó melòdica espanyola lleugerament aflamencada i inserir-la en un
directe amb moments de grapa rockera el que l’ha dut a l’èxit massiu.
El bombo de la bateria va precedir la irrupció d’Alborán per cantar
Está permitido, una de les cançons
més rítmiques del disc que motiva la
gira: Terral (2014). Ell ocupa la part
davantera de l’escenari, però amb
els guitarristes a prop, i en té prou
aixecant un braç abans de la tornada per engrescar un públic que en
tot moment li va transmetre la seva estimació. “Gràcies, Barcelona,
per ser la meva segona casa. M’hi
deixaré la pell”, va dir abans d’asseure’s al piano per cantar Ecos, rebuda amb una cridòria. Tot just portava deu minuts de concert, i la comunió entre ell i el públic ja era indestructible, tot i que en aquest inici
el so no va ser precisament bo.
La balada Recuérdame pràcticament la va compartir amb la gent,
convertida en multitud corista, i el
toc llatí, trompeta inclosa, de Quimera (que al disc canta amb Ricky
Martin) va acabar de desfermar
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El cantant malagueny Pablo Alborán durant el
triomfal concert al Palau Sant Jordi. MANOLO GARCÍA

l’eufòria. Ara com ara, és difícil veure un directe amb una arrencada tan
espectacular i alhora amb una posada en escena tan austera: només
músics a l’escenari, i tots vestits
amb roba informal fosca.
“Estic eufòric, nerviós, emocionat, però sobretot feliç”, va dir
abans de compartir Pasos de cero
amb la cantant francesa Zaz, convidada especial ahir. I felicitat traspuava el Sant Jordi. Alborán, de només
26 anys, té una habilitat especial per
transmetre proximitat remenant el
manual de la cançó romàntica, que
interpreta fugint de la monotonia i
afegint-hi detalls instrumentals que
ajuden a personalitzar cada cançó.
És l’antítesi del divisme i de l’èpica
tramposa. Potser és això el secret
del seu èxit. Això i, esclar, la poderosa manera de cantar cançons com
Quién (el seu particular Corazón
partío), Miedo, Éxtasis o la imbatible Solamente tú amb què va obrir el
bis d’un concert de més de dues hores que va demostrar que el potencial de Pablo Alborán segueix en expansió imperial.e
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evidentment, també Mataró”.
La presència d’Audrey Hepburn al llibre és testimonial, perquè Manuel Cuyàs no va accedir a
escriure’n més articles per a l’antologia de Proa, encara que sigui
una de les actrius que més s’estima. “Me’n vaig enamorar de petit
quan vaig anar a veure My fair lady
–recorda–. Em va agradar tant que
vaig veure la pel·lícula tres vegades
seguides en sessió contínua. De
quatre a set de la tarda, de set a deu,
i de deu a una. Em van arribar a
portar el sopar des de casa!”
Al llibre la descriu així: “La
Hepburn no llegeix llibres. Va amb
Vespa o amb bicicleta, entra en
cotxes luxosos, fa postures darrere una finestra amb un vestit vaporós, fa convergir l’atenció en el coll
i el clatell, punts fonamentals de la
seva figura. Sempre elegant, sempre estilitzada. No diré que em sorprèn, però sí que em fa gràcia
aquesta veneració actual massiva.
Jo vaig estar encaterinat de
l’Audrey Hepburn i, per a tranquil·litat meva, no vaig tenir mai
cap competidor”.
El periodista de La Vanguardia
Lluís Foix avala l’enfocament
“agradable, culte i enraonador” de
Cuyàs. “És un artesà de la paraula
–afegeix–. El que s’escriu, s’entén.
I mai no té ocurrències xavacanes”.
L’autor està d’acord amb aquesta
última premissa: “Defugir la xavacaneria és el to del llibre, i queda
també exposat al títol que s’ha acabat escollint”. La proposta inicial de
Cuyàs no va prosperar. “Jo n’hi volia dir Apunts de l’altre dia, i quan
des de l’editorial em van respondre
que no podia ser se’m va acudir un
altre títol que tampoc va ser acceptat. Era Jo sóc d’on penjo el barret,
una frase extreta de L’home que va
matar Liberty Valance, de John
Ford, una de les meves pel·lícules
preferides”. Si hi ha un element que
tots els articles comparteixen, reconeix l’autor del llibre, és que
“molts dels textos estan fets a base
d’imatges”. Això li ve del seu pare,
que era dibuixant de còmics: “A
tots dos ens han apassionat les
imatges que expliquen coses”. e

Un dels atractius del programa és el pianista Lang Lang, que ha actuat
en altres ocasions a Barcelona, com a L’Auditori el 2012. MANOLO GARCÍA

Neix Barcelona Obertura:
benvinguts, melòmans
LAURA SERRA
BARCELONA

Per primera vegada a la història, les
quatre principals institucions que
es dediquen a la música clàssica a
Barcelona han unit forces per impulsar una marca conjunta: Barcelona Obertura, amb el subtítol de
Classic & Lyric. Nascuda sota l’influx de la plataforma Barcelona Global –entitat privada que es dedica a
la promoció d’idees per projectar la
ciutat i atreure talent–, Barcelona
Obertura s’ocuparà de vendre conjuntament a nivell internacional les
programacions de L’Auditori, el Palau de la Música, Ibercamera i el
Gran Teatre del Liceu. En una primera fase, tot just s’han marcat al
calendari sis períodes de la temporada vinent que són especialment
atapeïts i en què els amants de la
música podrien viatjar a Barcelona
per gaudir de diversos concerts en
els diferents teatre. Més endavant
es pretén convertir aquestes propostes en paquets turístics amb entrades conjuntes.
Barcelona Obertura sorgeix de la
convicció que la ciutat té una programació de clàssica i òpera de “qualitat i varietat”, assegura Víctor Medem, director d’Ibercamera i encarregat de la coordinació del projecte,
però no és un destí habitual per als
melòmans, que en canvi sí que viat-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

gen habitualment a Viena, Berlín,
París, Londres o Milà en funció de la
seva oferta musical. L’Auditori, per
exemple, té només un 2%-3% del
públic estranger. Al Liceu va del 10%
al 15% i al Palau pot arribar fins al
20%, però en tots dos casos tenen
molt pes els atractius arquitectònics
de les sales. L’objectiu és, doncs, posar Barcelona al mapa musical: “Volem entrar en l’imaginari dels melòmans”, deia Joan Oller, director
del Palau de la Música.
Anar més lluny junts

Barcelona Obertura ha escollit de
cada programació de clàssica els solistes internacionals més atractius,
les millors orquestres i les òperes.
Això ho ha estructurat en eixos com
Top Artists, Musical Spring o Stars
of the Piano. Aquest últim, per
exemple, permet observar que en
una sola setmana es donaran cita a
Barcelona les superestrelles del piano Daniil Trifonov i Lang Lang,
l’òpera Götterdämmerung de Wagner i Katia & Marielle Labèque.
La campanya internacional tindrà un pressupost de 220.000 euros
que volen aconseguir d’institucions
de promoció cultural i anirà destinada a mitjans especialitzats. Joan
Oller aclaria que és una aposta “a
llarg termini” però important perquè uneix tots els teatres: “Si vols
anar ràpid, fes-ho sol; si volem anar
lluny, fem-ho junts”.e
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MOSICAPROYECTO

BARCELONA, CIUDAD
PARA MELOMANOS
Liceu, Auditori, Palau e Ibercamera se allan
para ofertar sus conciertos en el extranjero
ANA
MARIA
D.~VILA
BARCELONA
noceroficiaknente,se ha gestadoen
Se llamarfi BarcelonaOberturay su el seno de BarcelonaGlobal, una
objetivofinal es hacerde la capital asociaciSnsin/~nimode lucro que
catalana un atractivo -y musical- aglutinaempresarios
y profesionales
destinoturistico para mel6manos
de queintentancontribuira la dinamitodo el mundo.Tal comoadelant6 zaci6ny desarrollode la capitalcatalana mediante
diversasiniciativas.
EL MUNDO
de CATALUNYA
hace
Una conversaci6n entre Victor
unasemana,las tres grandesinstitucionesmusicalesde la ciudad,EAu- Medem,
unode los activos m~din/tditori, el Liceuy el Palaude la Mdsi- micosdel grupo Camera,y Marian
ca Catalana, junto con la conocida Reig, impulsorade este lobby,puso
agencia de conciertos Ibercamera, en marchaun proyectoque ha conhandecididounir fuerzasparadar a seguido que los cuatro grandes
conocersus mejoresconciertosen el agentesde la actividadmusicalcl~siextmnjeroy conquistarasia un nue- ca de Catalufia comiencenahora a
voy selectopfiblico. Deesta forma, plantearse pensar sus respectivas
aunandopropuestasde primernivel programacionesde maneracoordiconlos ya conocidos
atractivosde la nada. Y todo para poderofertar al
ciudad,los sociosconfianen que,en sectorturisticoestanciasen la ciudad
un futuro no muylejano, Barcelona que incluyanuna selecci6n de 6pepasea ser una ciudad con pedigree ras y grandesconciertosen determimusical, comohoy lo son capitales nadosperiodosdel afio.
comoVienao Londres.
De momento,
el proyectoarranca
Lainiciafiva,queayerse dioa co- con la creaciSn de la marcay una
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Losdirectores
delasprincipales
instituciones
deBCN
Obertura.
~LMUNDO
primera propuesta que agrupa lo
mejorde cadauna de las cuatrotemporadasparticipantesy quese divulgar~en medioseuropeos.Asi, Barcelona Oberturapromocionar~,
pare el
armnquedel nuevoafio, una agenda
queva de117de eneroal 2 de febrero, dentrode la cual se incluyen,entre otras, actuacionesde ValeryGergievyJohnEliot Gardineren EAuditori; JuanDiegoFl6rezen el Palau;y
los dosOtellodel Liceu.
Del 22 al 28 de marzo, coincidiendo con el MobileWorldCon-

gress, una semanade pianistas con
LangLang, Daniil Trifonov y las
hermanasLab~que.En marzo, otra
vez Gardinery El ocasode los dioses en el Liceu.Enabril, actuaciones de MatthiasGoeme,Alexei Volodin y MariaJoao Pires; en mayo,
Pinchas Zukermany Natalia Gutman;yen junio, la Filarm6nicade
Vienacon Gatti, en el Palau, yLa
Boh~me
en el Liceu.
<(Esuna selecci6nde las programacionesde 6peray conciertos siguiendocriterios de excelenciapara

quetuvierancapacidadde atraer al
pfiblicode fuera. Intentamos
quelas
fechasfaciliten la venidaa Barcelona de la gente de modoque, en el
plazo de una semana, puedanver
unaserie de conciertosde primerordem),explic6 Victor Medem,
coordinadorde BarcelonaObertura.
Losresponsables
de las instituciones est~hnencantados
conla iniciafiva. (~Sumar
es mejorqueir solo, porque a lo mejor una persona no se
sentir~ suficientemente
motivada
para venir a Barcelonaaver unaBoheme, perosial dia siguientetiene un
conciertofant/~tico,entonceses otto
cosa)~, coment6
el director general
del Liceu, RogerGuasch.
Tras este arranque, el proyecto
contemplallegar a acuerdoscon las
agenciasturisticas, a fin de quesean
6stas las que ayudena canalizar la
oferta, conpaquetesen el queviaje,
hotel y entradas est6n integrados.
~Detodos modos-puntualiz6 Joan
Oiler,directordel Palaude la Mflsica
Catalana-,el objetivofinal noes vender paquetesturisticos, sino conseguir que Barcelonasea una ciudad
de inter6s pare los mel6manos.
Queremosestar presentesen el imaginario de esas personasqueplanifican
sus salidas o viajes de fin de semana
en funci6nde una oferta musicaly
para conseguireso, has de hacerlo
acompaflado~.Y coordinados, por
descontado.

espectacles

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 61

O.J.D.: 89305

TARIFA: 12058 €

E.G.M.: 545000

ÁREA: 521 CM² - 49%

SECCIÓN: ESPECTACULOS
DIVENDRES

19 DE JUNY DEL 2015

19 Junio, 2015

INICIATIVA DE BARCELONA GLOBAL PER A LA PROMOCIÓ MUSICAL A L’ESTRANGER

Buscant el turista melòman
3Liceu, Palau, Auditori i Ibercamera s’alien per promoure la clàssica
IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

JOAN PUIG

A

mb l’objectiu a llarg termini de posicionar Barcelona
al mapa mundial de la música clàssica i la lírica es va
presentar ahir Barcelona Obertura.
Classic & Lyric, iniciativa impulsada
per la plataforma Barcelona Global
que ha aconseguit unir els quatre
principals programadors del gènere
a la ciutat: Liceu, Palau de la Música,
Ibercamera i L’Auditori. «Per primera vegada les quatre institucions
s’uneixen per agrupar l’oferta i fer
una promoció a l’estranger que projectarà la imatge de Barcelona com a
pol d’atracció per a melòmans», van
subratllar Marian Puig, president de
Barcelona Global, i Ramon Agenjo,
president de Barcelona Obertura i
de la Fundació Damm, paraules que
van subscriure els responsables de
les quatre entitats.
Roger Guasch (director del Liceu),
Josep Maria Prat (president de Grup
Camera i Ibercamera), Valentí Oviedo (gerent de L’Auditori) i el director del Palau de la Música, Joan Ollé,
van celebrar l’acord que permetrà
els pròxims anys vendre paquets tu-

61

ques, 5 de música antiga, 7 recitals i
2 concerts de cambra. També es busca l’equilibri en les aportacions de
cada promotor: el Liceu i el Palau
oferiran 9 propostes; l’Auditori, 7, i
Ibercamera, 5.
Guasch va admetre el dificultós
encaix dels diferents cartells, que es
preparen amb dos o tres anys d’antelació, i va valorar l’«immens esforç»
que suposarà treballar junts. «Intentarem, per exemple, evitar que
dos cracs coincideixin un mateix dilluns i concentrar-ne diversos en dies successius», va concretar. Això sí,
cada institució mantindrà «la seva
personalitat».

Per primera vegada,
les quatre institucions
llancen una oferta
conjunta sota la marca
Barcelona Obertura

33 Marian Puig, president de Barcelona Global, presenta la iniciativa, ahir a Barcelona.
rístics –de moment, la promoció se
centra en campanyes publicitàries–
amb l’al·licient afegit, va destacar
Agenjo, que el públic, «amant de la
varietat», podrà descobrir diferents
espais arquitectònics i patrimonials. «El turista de la clàssica i la lírica
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és molt tranquil i agraït per a la ciutat, no dóna problemes», va apuntar el director del projecte, que va
anunciar el desig d’incloure la dansa amb l’adhesió futura del Mercat
de les Flors.
Víctor Medem, coordinador de

l’estratègia, va explicar el primer
calendari global, del gener al juny
del 2016, elaborat a partir de paràmetres de «qualitat i varietat» i en
funció de les perles de la temporada. La selecció inclou 30 espectacles:
6 d’òpera, 7 d’orquestres simfòni-

El programa s’iniciarà sota l’epígraf Top artists, que del 17 de gener
fins al 2 de febrer agrupa nou destacades propostes, des de la Filharmònica de Munic fins a Juan Diego Flórez passant pels Otellos de Verdi i Rossini. Seguirà a finals de febrer Stars
of the piano, amb Lang Lang, les germanes Labèque i Daniil Trifonov, durant la mateixa setmana juntament
amb Götterdämmerung, i quatre packs
més els mesos següents. A a la campanya de publicitat, primera fase del
projecte, s’hi destinaran 220.000 euros, procedents dels promotors. H
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pera

curs de Rajoy davant
a deparar sorpreses.
la seva lectura optil 24-M, basada en la
t el primer partit del
gut el pitjor resultat
si s’ha perdut molt
sa de les aliances «exla demonització del
de la seva pintura de
nos la xapa d’altres
dels tons més forts

resident
anvis seran
erquè

Manuel
Bustos
Exalcalde
de Sabadell

del discurs. La càrrega contra els socialistes assenyala l’objectiu de la campanya popular:
activar l’electorat de centre que es va quedar
a casa o se’n va anar a altres sigles perquè torni a la cleda davant el perill que en treguin
partit els «extremistes». Després de reconèixer que la corrupció ha castigat el PP, Rajoy
admet ara que la recuperació encara no ha arribat a moltíssima gent, encara que fia gairebé tota la seva esperança al fet que abans de les
eleccions la millora s’estendrà fins a apaivagar la indignació i tornarà a posar el PP en el
camí de la majoria absoluta.
Per si faltés algun suport més, Rajoy va dedicar ahir uns minuts a les eleccions catalanes del 27-S. El seu missatge contundent davant qualsevol indici plebiscitari o sortida del
guió d’unes autonòmiques comunes ja indica que el PP no deixarà passar l’ocasió per recordar als espanyols no només qui és l’artífex
de la recuperació, sinó qui és el més ferm garant de la unitat d’Espanya.

torturadors

os agents les baixes
ecomanades per un
des «acríticament»
la Salut, l’Ajuntastitut Català d’Avaara que els dos conla presó, sí que van
efectes a l’evitar la
el cos policial, cosa
pensions d’entre
s.
ta torna a activar la

polèmica, i la mateixa alcaldessa Ada Colau
ja ha mostrat la seva disconformitat amb
aquell desenllaç. Antifrau reconeix que només hi ha indicis, encara que recomana «extremar els controls» quan es revisin les invalideses concedides. Així hauria de ser i, en
cas que es constatin irregularitats, no solament s’haurien d’exigir responsabilitats als
beneficiaris, sinó també als que van participar, per activa o per passiva, en la cadena de
la trampa. Els indicis, no obstant, encara
han de convertir-se en proves.

Ferreres

EEEE

A l’exregidor se li obre un nou front
judicial en el marc del cas Mercuri:
la jutge investiga si va ometre el
deure de perseguir un delicte de suborn protagonitzat per un empresari de la construcció, fet del qual
Bustos va ser coneixedor a través
d’un vídeo.
3Pàg. 24

Francesc
Papa

EEEE

La primera encíclica de Jorge Bergoglio, Alabat siguis, és un gran al·legat
contra la degradació del planeta i el
seu pervers efecte en la humanitat.
«S’ha de crear una solidaritat nova»,
proclama el Papa a l’advocar per
l’ecologia i rebutjar el consumisme
depredador.
3Pàg. 34

Bernat
Ollé
Bioquímic

EEEE

Aquest científic de Reus és un magnífic exemple d’emprenedor. Als 34
anys promou des d’una empresa
amb seu a Boston fàrmacs innovadors, un dels motius pels quals rebrà el Premi Fundació Princesa de
Girona.
3Pàg. 38

Ramon
Agenjo
Pt. de Barcelona
Obertura

EEEE

Agenjo i Marian Puig, president de
Barcelona Global, han presentat
una ambiciosa iniciativa en què el
Liceu, el Palau de la Música, l’Auditori i Ibercamera s’alien per convertir Barcelona en far del turisme melòman.
3Pàg. 61

Rosa
Toran
Historiadora

EEEE

Una excepcional mostra fotogràfica que comissaria Toran reuneix al
Museu d’Història l’obra de Francesc
Boix, imatges sobre l’alliberament
de Mauthausen que van servir de
testimoni de l’Holocaust en els judicis de Nuremberg.
3Pàg. 63
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Luca Tondena Trio

Rocky Volotato

‘Jam session’ de jazz al
Big Bang Bar de
Barcelona a les 21.00 h

Concert de folk a la
sala Heliogàbal a les
21.30 h

BARCELONA

aquest espectacle a La Seca-Espai Brossa. Esperar
sense esperança és l’acte
més heroic que hi ha.
1940. Quan el Joan no torna, la Maria decideix anarlo a buscar. L’han vist per
última vegada al costat del
riu. Et vindré a tapar
mostra el viatge que fan
tres amigues per trobar el
marit d’una d’elles que ha
desaparegut. Intentant
sobreviure en un ambient
de postguerra claustrofòbic i incert, decideixen
embarcar-se en un trajecte cap a la descoberta
d’una realitat per a la qual
no estan preparades. Et
vindré a tapar està inspirada en una historia real i
basada en els casos dels
milers d’homes desapareguts durant la Guerra Civil, així com en l’espera de
les seves famílies durant
més de 60 anys.

CINEMA

Festival de Cinema
Jueu de Barcelona.
Fins al 21 de juny la seu
de l’Institut Francès és el
marc de la 17a edició del
Festival de Cinema Jueu
de Barcelona, que també
inclourà una sessió amb
debat a la Universitat
Pompeu Fabra i la tradicional projecció gratuïta a
l’aire lliure, el dissabte 20
de juny, a la plaça de Sant
Felip Neri. L’eix de la 17a
edició del Festival de Cinema Jueu és l’art com a
transmissor de cultura, i
el gruix dels films que presentarà aquest any aborda la vida i l’obra de creadors i pensadors, principalment d’ascendència
jueva. Innovadors, custodis, crítics o somniadors
tenen en comú l’entrega
de la seva vida a la creació
artística. Avui, a les
19.00, Després de la boira, i a les 21.00 ChagallMalevich.

BARCELONA

19.00 EXPOSICIÓ
‘Paper sobre llenç’. A El
Corte Inglés del Portal de
l’Àngel s’inaugura aquesta exposició que arrenca
de les tres premisses principals en l’obra d’Àngel
Domènech: paper, gravat
i color. El fet de fabricar el
seu propi paper li dóna
l’opció de fer-ho a mida i
amb la textura i el color
més adients a cada peça;
juga també amb el tint, el
collage i altres matèries.
Amb la tècnica del collagraph troba la manera
d’aplicar el color d’una
forma lliure. El cromatisme l’obté de la barreja de
les tintes calcogràfiques,
el collage, la pintura acrílica, l’oli, els pigments...
Es podrà visitar fins al 10
de juliol.

The Chemical Brothers, estrelles del Sónar d’aquest any ■ ARXIU

Barcelona és electrònica
BARCELONA
CONCERTS

S’està celebrant a Barcelona una
nova edició del festival Sónar, una
de les grans cites anuals de la ciutat i també un referent internacional en l’àmbit de la música electrònica. En total, més de 150 actuacions es presentaran en els recintes de Sónar de Dia (a Fira Montjuïc) i Sónar de Nit (a Fira Gran
Via).
Entre els grans noms d’aquesta
edició hi ha The Chemical Bro-

thers, que estrenen un nou i impactant espectacle de nou al costat del realitzador Adam Smith.
Autechre, probablement el duet
més respectat de tota l’electrònica
abstracta i experimental, mostrarà en un dels seus exclusius concerts per què és impossible entendre el desenvolupament de la IDM
(intelligent dance music) dels últims 25 anys sense la seva aportació. I hi actua per primer cop l’icònic grup britànic Duran Duran,
habitual a les llistes d’èxits de tot

BARCELONA
el món des dels anys vuitanta.
Sónar presenta també les actuacions de Vessel i Evian Christ,
dos dels més joves i estimulants
exploradors del techno i els beats
abstractes d’avui, tots dos amb els
seus respectius xous de gran impacte sensorial.
A més, Die Antwoord, FKA
Twigs, Flying Lotus, Cabo San Roque, Róisín Murphy, Skepta &
JME, Erol Akman, Arthur Baker,
Henrik Schwarz...
REDACCIÓ

20.30 TEATRE
‘Et vindré a tapar’. La
companyia Espai en
Construcció presenta

BARCELONA
21.30 DANSA

BARCELONA

21.30 HUMOR

20.00 CURTMETRATGES

BARCELONA

‘Abolengo’. Són tres sessions de música i ball en
directe, en un entarimat
a la sala Tarantos de la
plaça Reial, que és, des
de fa anys, escenari de
joves talents. La força
del flamenc s’experimenta quan es viu en directe, en el marc d’un
petit tablao.

‘Danses a la plaça del
Rei’. Ha arrencat una nova temporada d’aquest cicle que es du a terme a la
plaça del Rei de Barcelona. Avui, taller de danses
Branle de Codalet, amb
Enric Sans, i a les 22.00
Ball Mazarico.

BARCELONA

Mecal Air. Un any més
ha arrencat a la plaça del
Baluard del Poble Espanyol la programació del
Mecal Air, amb projecció
de curtmetratges a l’aire
lliure.

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

Myriam Swanson ■ ARXIU

Raúl Rodríguez i Martirio ■ JESÚS UGALDE

Arrenquen les Nits d’Estiu a
La Pedrera

Els boleros de Martirio i
Raúl Rodríguez

BARCELONA

BARCELONA

La cantant Myriam Swanson inaugura la temporada de les Nits d’Estiu a La Pedrera amb el concert
Magnolia.

La cantant Martirio actua a la sala Jamboree amb el
seu fill Raúl Rodríguez, amb el qual reinterpreta els
clàssics del bolero.

21.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.00/22.00 CONCERT

‘Inèdits Eugenio’. ReEugenio, el nou actor de Saben Aquel que Diu... Producciones, prorroga el seu
nou espectacle d’humor
els divendres de maig i
juny a la sala Luz de Gas.
L’espectacle el dirigeix en
Gerard Jofra, el fill de
l’enyorat Eugenio, i es basa en acudits genuïns i
molts també inèdits que
l’humorista va deixar escrits a les seves llibretes i
que el nou actor interpreta de manera magistral.
L’espectacle és presentat
per Edu Mutante.
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Ara Malikian

Pablo Alborán

Actua en directe i signa
discos a l’Fnac Triangle
a les 19.00 hores.

El cantant actua al
Palau Sant Jordi a les
21.30 hores.

GIRONA

Swing Caló. La Casa de
Cultura ofereix un concert
de Swing Caló, un quintet
de jazz manouche, gènere
que va sorgir a França a finals dels anys trenta.

l’aire lliure’. L’Estruch
ofereix aquesta nit a l’aire
lliure una selecció dels millors treballs exhibits al
Mecal, Festival Internacional de Curtmetratges
de Barcelona. En total s’hi
poden veure cinc curts.

RIPOLLET

TERRASSA

Pep Sala. El Teatre Auditori és l’escenari d’aquesta
actuació que permet escoltar les composicions de
Pep Sala en el seu estat
més pur. En aquest directe l’artista actua gran part
del concert en solitari interpretant temes amb la
guitarra acústica i també
amb el piano, acompanyat
en algunes peces per Joan
Antonell amb la guitarra i
veus. Ofereixen un extens
repàs de les cançons de tota la trajectòria musical de
Pep Sala: des de Sau, passant per La Banda del Bar,
fins als temes més recents
del seu nou disc.

‘Deus ex machina’.
L’Ateneu Candela és l’escenari avui d’aquest recital de poesia amb micro
obert.

20.00 CONCERT

21.00 CONCERT

Névoa ■ ARXIU

La Locomotora Negra ■ JORDI MESTRE

Névoa celebra 15 anys de
‘fados’ en un terrat

La Locomotora Negra, al
Palau de la Música

BARCELONA

BARCELONA

La cantant portuguesa Névoa actua en un terrat de
l’Eixample per als qui s’apuntin al web Coincidencies.com.

La Locomotora Negra, la veterana big band catalana de jazz i swing, ofereix avui un concert al Palau
de la Música Catalana.

20.30 CONCERT

21.00 CONCERT

22.30 POESIA

SABADELL

22.00 CURTMETRATGES
‘Els curts del Mecal a

VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
23.55 CONCERT

Roger Subirana. El Forat del Pany ofereix un
concert de Roger Subirana, un compositor nascut
el 1978 a Vilafranca del
Penedès. Tot i que fa concerts en directe, el mateix
Roger es considera més
un compositor que un intèrpret. Ha compost una
gran varietat d’estils, des
de música clàssica fins a
jazz, new age, celta, passant per música electrònica, techno, drum’n’bass,
rock simfònic...

El joc

LOTERÍA NACIONAL
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

49
15

SORTEIG

SORTEIG DEL DIA 18 DE JUNY DEL 2015

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

31900 ........ 150 31901 ........ 150 31902 ........ 210 31903 ........ 150 31904 ........ 150 31905 ........ 180 31906 ........ 240 31907 ........ 150 31908 ........ 180 31909 ........ 150
31910 ........ 150 31911 ........ 150 31912 ........ 150 31913 ........ 150 31914 ........ 210 31915 ........ 180 31916 ........ 180 31917 ........ 150 31918 ........ 180 31919 ........ 150
31920 ........ 150 31921 ........ 150 31922 ........ 150 31923 ........ 150 31924 ........ 150 31925 ........ 180 31926 ........ 180 31927 ........ 150 31928 ........ 180 31929 ........ 150
31930 .......7.620 31931 ......60.000 31932 .......7.620 31933 ........ 150 31934 ........ 150 31935 ........ 180 31936 ........ 180 31937 ........ 150 31938 ........ 180 31939 ........ 150
31940 ........ 150 31941 ........ 210 31942 ........ 150 31943 ........ 210 31944 ........ 150 31945 ........ 180 31946 ........ 180 31947 ........ 210 31948 ........ 390 31949 ........ 150
31950 ........ 300 31951 ........ 150 31952 ........ 150 31953 ........ 150 31954 ........ 150 31955 ........ 180 31956 ........ 180 31957 ........ 150 31958 ........ 180 31959 ........ 150
31960 ........ 150 31961 ........ 150 31962 ........ 210 31963 ........ 150 31964 ........ 150 31965 ........ 180 31966 ........ 180 31967 ........ 150 31968 ........ 180 31969 ........ 150
31970 ........ 150 31971 ........ 150 31972 ........ 150 31973 ........ 150 31974 ........ 150 31975 ........ 180 31976 ........ 180 31977 ........ 150 31978 ........ 240 31979 ........ 150
31980 ........ 210 31981 ........ 150 31982 ........ 150 31983 ........ 150 31984 ........ 150 31985 ........ 180 31986 ........ 180 31987 ........ 150 31988 ........ 180 31989 ........ 150
31990 ........ 150 31991 ........ 150 31992 ........ 150 31993 ........ 150 31994 ........ 150 31995 ........ 330 31996 ........ 180 31997 ........ 150 31998 ........ 180 31999 ........ 150
68900 ........ 300 68901 ........ 300 68902 ........ 360 68903 ........ 300 68904 ........ 300 68905 ........ 330 68906 ........ 390 68907 ........ 300 68908 ........ 330 68909 ........ 300
68910 ........ 300 68911 ........ 300 68912 ........ 300 68913 ........ 300 68914 ........ 360 68915 ........ 330 68916 ........ 330 68917 ........ 300 68918 ........ 330 68919 ........ 300
68920 ........ 300 68921 ........ 300 68922 ........ 300 68923 ........ 300 68924 ........ 300 68925 ........ 330 68926 ........ 330 68927 ........ 300 68928 ........ 330 68929 ........ 300
68930 ........ 300 68931 ........ 300 68932 ........ 300 68933 ........ 300 68934 ........ 300 68935 ........ 330 68936 ........ 330 68937 ........ 300 68938 ........ 330 68939 ........ 300
68940 ........ 300 68941 ........ 360 68942 ........ 300 68943 ........ 360 68944 ........ 300 68945 ........ 330 68946 ........ 330 68947 ......12.360 68948 .....300.000 68949 ......12.300
68950 ........ 450 68951 ........ 300 68952 ........ 300 68953 ........ 300 68954 ........ 300 68955 ........ 330 68956 ........ 330 68957 ........ 300 68958 ........ 330 68959 ........ 300
68960 ........ 300 68961 ........ 300 68962 ........ 360 68963 ........ 300 68964 ........ 300 68965 ........ 330 68966 ........ 330 68967 ........ 300 68968 ........ 330 68969 ........ 300
68970 ........ 300 68971 ........ 300 68972 ........ 300 68973 ........ 300 68974 ........ 300 68975 ........ 330 68976 ........ 330 68977 ........ 300 68978 ........ 390 68979 ........ 300
68980 ........ 360 68981 ........ 300 68982 ........ 300 68983 ........ 300 68984 ........ 300 68985 ........ 330 68986 ........ 330 68987 ........ 300 68988 ........ 330 68989 ........ 300
68990 ........ 300 68991 ........ 300 68992 ........ 300 68993 ........ 300 68994 ........ 300 68995 ........ 480 68996 ........ 330 68997 ........ 300 68998 ........ 330 68999 ........ 300

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

Terminacions

950........ 150

351........ 150

02 ......... 60

1503 ........ 750

264........ 150

995........ 180

06 ......... 90

207........ 150

5908 ........ 780

80 ......... 60

41 ......... 60

62 ......... 60

6273 ........ 750

14 ......... 60

5......... 30

6......... 30

767........ 150

7408 ........ 780

807........ 150

8948 ........ 990

47 .........60

948........ 240

43 ......... 60

48 ......... 90
78 ......... 90
8......... 30

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

Javier Cercas

Concert a Marula Café,
a Barcelona, a les
22.00 h

L’escriptor conversa a
la Casa de Cultura de
Girona a les 19.30 h

BARCELONA

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Un enemic del poble, de H. Ibsen, dir.
Miguel del Arco. Fins al 21 de juny. Última setmana! Sobretítols
en castellà i anglès cada dissabte. Tot pels diners 3. L’onzena
plaga, de Victoria Szpunberg, dir.
David Selvas. Fins al 21 de juny.
Última setmana!. Marató Tot
pels diners, dies 20 i 21 de juny.

TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Enajenatorium Theatre Show.
Horaris: dijous i dissabtes, 20.00
i 22.00; divendres, 20.00, 22.00
i 23.55, i diumenges, 18.30 i
20.30.
왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Patas arriba, de David Fernández.
Horaris: dies 11, 12, 19 i 26 de juny.

왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00.

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla 29 presenta Incendis, de Wajdi Mouawad.
Dir. Oriol Broggi. Fins al 24 de juliol. Horaris: de dilluns a divendres, 20.00. Dissabtes, 20 i 27 i
diumenge, 21, funcions especials a les 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. The Feliuettes, un
thriller musical amb cançons de
Núria Feliu. Cicle de rondalles
mallorquines: Al cel mos vegem
tots plegats.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. David Guapo. Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

왘 Teatre

Imatge de la plataforma Els malnascuts ■ SALA BECKETT

Els malnascuts presenten ‘35 m2’ a la Sala Beckett

왘 Condal,

왘 La

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Don Pasquale, de Gaetano Donizetti.
Dies 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26 i 27 de juny.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació adults: Cicle
Comix: dijous 18, 21.00, La caja
tonta, amb Juanjo Albiñana; di-

L’acudit

Principal, Rambla 27.
Sala B: Clicks, espectacle musical. Horaris: dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 19.00.

Des del grup obert Els malnascuts, la plataforma creada des de la Sala Beckett per posar en contacte joves interessats en la creació de projectes escènics, des d’avui i fins diumenge es representa l’espectacle de Pedro Morales i Rafa Rodríguez 35 m2.

vendres 19, 21.00, Animales irracionales, amb Joan i Roc Olivé,
21.00. Infantil: dies 20 i 21,
18.00, Rateta, i si escombres l’escaleta?, amb la Cia. La Trepa.

왘 Gran

왘 Teatre

BARCELONA TEATRE

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Doble programació: Confessions de dones
de 30. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30, dissabtes, 18.00
i 20.30, i diumenges, 18.00. Diario de un cuarentón. Horaris: dijous i divendres, 22.30.
Av. Paral·lel, 91. Cicle
Fresh Comedy, del 25 al 28 de
juny, Agustín Jiménez, Manu Badenes i Txabi Franquesa a Las
noches del Club de la Comedia;
del 2 al 12 de juliol, Juanma Lara,
Salvador Reina, Álvaro Carrero i
María José Parra a Se ha escribido un crimen (Lo sabemos, está
mal escrito). Horaris: de dijous a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. I del 14 al 19 de juliol, Clara Lago, Rafa Villena i Dani Rovi9ra a Improviciados, i del 23 al
26 de juliol, Mónica Pérez i Jordi
Ríos a 1000 merdes de gags.

Poliorama, La Rambla,
115. De l’1 al 19 de juliol, El discurso del Rey. Horaris: de dimecres a divendres, 21.00; dissabtes, 21.00, i diumenges, 18.00 i
21.00.

왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Bombollavà, de Pep Bou. Del 2 al 27 de
juliol.
왘 Teatre

Puntual, Allada Vermell, 15.
Malic a la Xina, amb la Cia. Puntual. Espectacle d'ombres xineses per a nens i nenes a partir de
3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00; i diumenges,
12.00 i 17.00. Fins al 28 de juny.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Et vindré a tapar, Sala Fregoli, del 18 de juny al 12 de
juliol. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 21 de juny, Titzina presenta Distancia siete minutos,
de Pako Merino i Diego Lorca.
Horaris: de dimarts a dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabte i diumenge, 18.00. L’Offlavillarroel: Fins al 17 de juny, T de
Teatre i Els Tirgres presenten
Operació Moldàvia, de Marta Pérez i Albert Ribalta. Horaris: dimarts i dimecres, 22.30. I dins el

XAVI TORRENT

Grec 2015, a partir del 26 de juny, Bangkok, d’Antonio Morcillo
López, amb Carlos Álvarez-Nóvoa i Dafnis Balduz. Horaris: de
dimarts a divendres, 21.00; dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.30.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). La nit ens
atrapa, amb la Cia. Los Genios
Locos, dissabtes de juny, 18.00.
2051, amb la Cia. Zenit Produccions, dissabtes de juny, 21.00.
El joc en joc, amb la Cia. A Correcuita, diumenges de juny, 18.00.
Donde el viento hace buñuelos,
amb la Cia. Voltanteatre, diumenges de juny, 20.30.
왘 Romea,

Hospital, 51. Fins al 28
de juny, El crim de la germana
Bel, de Frank Marcus, versió i dir.
Rafael Calatayud, amb Anna Casas, María José Peris, Teresa Vallicrosa i Mamen García. Horaris:
de dimarts a divendres, 20.30
(dies 16 i 17 de juny, no hi ha funció); dissabtes, 18.30 i 21.00, i
diumenges, 18.30.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Cicle DespertaLab: Bailong,
d’Ana Roc. De dimecres a dissabte, 21.00; i diumenge, 19.00.

왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. El teatre i la pesta,
dins el GREC Festival de Barcelona. Del 9 al 26 de juliol. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Berto Romero. Tots els divendres, a les 22.45.
왘 Teatre

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

del Raval, Sant Antoni
Abat, 12. 50 sombras de Andreu,
divendres, 21.00; dissabtes,
20.00, i diumenges, 20.30. Màgia de cerca - Cartas para ti, dijous, 22.00. Por el c*** te la impro, dissabtes, 00.00. Infantil:
Màgia Júnior, dissabtes, 17.30.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. L'any
dels 30, de Lara Diez. Horaris: de
dijous a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00. Fins al 28 de juny.

왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. 35 m2. Els malnascuts 3, del 19 al 21 de juny.
Horaris: divendres, 21.30; dissabte i diumenge, doble funció,
18.30 i 21.30.
Muntaner, Muntaner, 4.
En un cuartito los cuatro, dir.
Carlos Murias, fins al 28 de juny.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. I
Luis Pardo a En tu mente, de dijous a dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. El Cicló: del 29
de maig al 21 de juny, Arsenic
Art Studio presenta Souvenir.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00. Una
obra que ataca amb humor el turisme devastador de Barcelona.
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왘 Sala

왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. A partir del 8 de juliol torna
l’obra La partida, de Patrick Marber, sota la direcció de Julio
Manrique, amb Ramon Madaula,
Andrew Tarbet, Marc Rodríguez,
Joan Carreras, Andreu Benito,
Oriol Vila. Horaris: de dimarts a
divendres, 20.30; dissabtes,
18.00 i 21.30, i diumenges,
18.30.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Els dies feliços, de Samuel
Beckett, sota la direcció de Sergi
Belbel. Fins al 21 de juny. Última
setmana!

Victòria, Paral·lel, 6769. Degut a l’èxit, Mar i Cel torna
a partir de l’1 d’octubre.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Generación del
70, 21.00; Los calvos también
lloran, 22.30. Sala Xavier Fàbregas: Reubicando al genio, 21.00;
ImproShow, 23.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Mi relación con la comida, d’Angélica Liddell, amb Esperanza
Pedreño. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. Páginas arrancadas del
diario de P, d’Ignacio del Moral.
Horaris: divendres i dissabtes,
22.15, i diumenges, 20.15.

CANTADA D’HAVANERES
del 19 al 25 de juny

Data

Comarca

Província

Adreça

19 juny 22:00 ARGENTONA

Hora Població

MARESME

Barcelona

Plaça Xica del veïnat de Madà

Grup d’havaneres

19 juny 22:00 BARCELONA

BARCELONÈS

Barcelona

Plaça Dr. Jaén

19 juny 23:00 PALAMÓS

BAIX EMPORDÀ

Girona

Restaurant La Selvatana

20 juny 19:00 CAMBRILS

BAIX CAMP

Tarragona

Eixample

20 juny 22:00 BARCELONA

BARCELONÈS

Barcelona

Passeig de la Peira

20 juny 22:00 MATARÓ

MARESME

Barcelona

Pati Esmandies-Ronda O’Donnell ELS PIRATES

21 juny 19:00 BARCELONA

BARCELONÈS

Barcelona

Pg. Valldaura, Mercat Guineueta

21 juny 19:00 VILAFRANCA DEL PENEDÈS ALT PENEDES

Barcelona

Plaça de Sant Julià

21 juny 21:30 REUS

BAIX CAMP

Tarragona

Mas Abelló

21 juny 22:00 PALAMÓS

BAIX EMPORDÀ

Girona

Museu de la Pesca

23 juny 21:30 JAFRE

BAIX EMPORDÀ

Girona

Local Social

24 juny 21:00 L’HOSPITALET DE LLOBR. BARCELONÈS

Barcelona

Plaça Ajuntament

24 juny 21:30 L’HOSPITALET DE LLOBR. BARCELONÈS

Barcelona

Plaça dels Veïns

24 juny 21:30 REUS

BAIX CAMP

Tarragona

La Palma

BALANDRA

25 juny 21:00 VILASSAR DE MAR

MARESME

Barcelona

Platja Palomares

BARCAROLA

25 juny 22:00 PALAMÓS

BAIX EMPORDÀ

Girona

Festa major a l’Arbreda

BARCAROLA
XARXA
L’ESPINGARI
BALANDRA
L’ESPINGARI
MAR I VENT

LES PERLES DE LLORET
SONS DEL MAR
PORT BO
VORAMAR
L’ARJAU
LLOPS DE MAR

NORAI
134405-1110211w

|
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Ocio y cultura

MarianPuigGuasch.

Barcelona
Obertura busca
impulsarla
m~sica
cl~sica
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OClO Y CULTURA
BARCELONA
OBERTURA
CLASSIC & LYRIC NACE DE LAALIANZADE LA ORGANIZACI6NBARCELONA
GLOBAL
CONLAS TRESPRINCIPALESINSTITUCIONESMUSICALESDE LA CAPITALCATALANA.

La m sica cl sica se
une para atraer al turista
TinaDfaz.Barcelona
M~alia de la gastronomia, el
futbol, el clima, los museosy
la playa, Barcelona quiere
vender tambi6n al turismo
internacional su oferta de
mflsica cl~sica. Conesta idea
nace Barcelona Obertura
Classic &Lyric, una iniciafiva
impulsada por Barcelona
Global junto con el Palau de
la Mflsica Catalana, el Gran
Teatre del Liceu, L’Auditori y
la promotora de conciertos
Ibercamera.
Este proyecto pretende coordinary organizar los conciertos de 6peray los recitales
de mflsica antigua y de c~irnara que hay en Barcelona para
vender al espectador paquetes musicales de forma conjunta. "Facilita a la gente que
viene cuatro dlas a Barcelona
pueda ver cada dia un concierto sin que se solape con
otros conciertos", explica
Marian Puig Guasch, presidente de Barcelona Global.
La estrategia
persigue
atraer al turista internacional
con un nivel adquisifivo alto
que viaja a menudoy busca
destinos con una programaci6n musical de primer nivel
que se combinacon la oferta
hotelera, de ocio y cultura de
la ciudad. "Muchoscruceristas que cogen el crucero en

Ole rf :u
Deizquierda
a derecha,
Roger
Guasch
(Liceu),Marian
PuigGuasch
(Barcelona
Global),Valent~
Oviedo
(L’Auditori),VfctorMedem
(Barcelona
Obertura),
Josep
MariaPrat(Ibercamera),
Joan
Oiler (Palau
la Mt~sica),Ram6n
Agenjo
(Barcelona
Obertura
y Fundaci6n
Datum)
y Mateu
Hern&ndez
(Barcelona
Global).
eventos de la temporada
El proyectocuenta
2015-2016entre los que descon 22(~000 euros
tacan Otello, de Verdi, en el
para la campa~a
de
Liceu; un recital de Jordi Sapublicidad
dirigidaal vail, en el Palau, y tm concierp,~blicointemacional to de piano de Lang Lang, en

Barcelona vienen unos dias
antes para hacer turismo: es
unabuenaocasi6n paraacudir
a conciertos", comentaRoger
Guasch,director del Licetu
Barcelona Obertura ha seleccionado los 29 principales

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L’Auditori.
Barcelona Obertura, presidido por RamonAgenjo, se
present6ayer en la antigua f~ibrica de Datumde la capital
catalana pero todav/a est~i por
ver c6mo se vender~in los
conciertos y a trav~s de qu~
canales.

E1 organismo ha puesto en
marcha una campafia de publicidad de 220.000 euros para darse a conocer primero en
Alemania,Austria, Suiza, Reino UnidoyFrancia. Enunasegunda fase, pasar~ a Estados
Unidos. Se desconoce el presupuesto del que dispondr~ la
iniciafiva de la enfidad, pero
"est~ previsto que el proyecto
lo financienlos actores tufisticos y culturales de la ciudad’,
dice Victor Medem,director
de Barcelona Obertura.
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Barcelona vol ser destinació musical

Quatre grans entitats de la clàssica agrupen les seves estrelles en paquets conjunts

Joan Oller, Valentí Oviedo, Roger Guasch, Ramon Agenjo, Josep Maria Prat, Victor Medem i, dret, Marian Puig, ahir a la Damm
IGNACIO OROVIO
Barcelona

U

n programa con
junt. Un punt a fa
vor del turisme de
qualitat. Un pas
seig per la millor
música clàssica. Sis passejos. Sota
la plataforma Barcelona Global,
l’entitat (privada) que treballa
per a la projecció de la ciutat, les
quatre entitats musicals barcelo
nines més rellevants (el Liceu,
L’Auditori, el Palau de la Música i
el programador Ibercamera) van
presentar ahir Barcelona Obertu
ra, la marca sota la qual han creat
sis programes per a melòmans
agrupats per dates. Es tracta que
la música sigui un ham per visitar
aquesta ciutat.
Barcelona Obertura, que coor
dinarà el programador musical
Víctor Medem, ha estudiat les
programacions de les quatre enti
tats per oferir estades amb pes
musical. Es tracta que els aficio
nats a la música de tot Europa sà

piguen que tal setmana de l’any
tenen una gran orquestra i dos di
rectors de primera divisió o qua
tre pianistes en un marge de pocs
dies de diferència.

El quartet d’entitats musicals
ha cedit la batuta a Barcelona
Obertura perquè agrupi les dates,
tot i que cadascuna ha programat
segons els seus interessos, po

MANÉ ESPINOSA

ssibilitats i idiosincràsia.
Els sis epígrafs han estat bate
jats en anglès perquè l’objectiu de
la iniciativa és oferirlos al turis
me internacional, i per això dis

posen d’un pressupost de
220.000 euros per a una campa
nya publicitària. Pel president de
Barcelona Global, Marian Puig,
“una altra de les gràcies és que la
música s’escolta en edificis que
per si sols valen la visita”.
“La gent ve a Barcelona i una
vegada aquí mira si hi ha alguna
cosa que li interessi. Es tracta de
ferho al revés: que la nostra ofer
ta musical atregui el turisme es
pecífic”, va exposar el director
del Palau de la Música, Joan
Oller, en la presentació de la inici
ativa, a la fàbrica Damm.
Pel conseller i secretari de la
cervesera, Ramon Agenjo, aques
ta “és una idea extraordinària”,
perquè “quan la gent surti del
concert no haurà d’anar en tri
neu, sinó que podrà passejar per
la ciutat i gaudir de l’arquitectura,
un museu o un partit del Barça”.
Fins ara, són ciutats de llarga tra
dició musical les que atreuen
aquest tipus de visitant.
La iniciativa és privada, encara
que els promotors estan “total
ment convençuts” que el nou
Ajuntament –que ara governa un
equip que va ser molt crític amb el
turisme massiu– “donarà suport a
la idea: busquem un turisme tran
quil i culte”, va afegir Agenjo.c

T R E N TA CO N C E R T S AG R U PAT S E N S I S C I C L E S
Top Artists. Entre el 17 de gener i el 6 de
febrer coincideixen en dies gairebé succes
sius Die Münchner Philharmoniker, amb
Valery Gergiev com a director; Jordi Savall,
a la viola de gamba i a la direcció; els En
glish Baroque Soloists; el Monteverdi Cho
ir i sir John Eliot Gardiner com a director;
el Cuarteto Quiroga, amb Javier Perianes al
piano; un Otello, de Verdi, dirigit per Phi
lippe Auguin; el Quatuor Ebène; la gran
Royal Concertgebouw Orchestra, dirigida
per Semyon Bychkov i JeanYves Thibau
det al piano; el tenor Juan Diego Flórez, i
un altre Otello.
Stars of the piano. Del 22 al 28 de febrer hi
haurà un programa amb Daniil Trifonov,
Katia i Marielle Labèque, i doble ració
d’una de les grans estrelles mediàtiques de

l’instrument, el xinès Lang Lang, primer en
solitari i dos dies més tard amb la Barcelona
Symphony Orchestra; aquesta sèrie acaba
rà amb un Wagner (Götterdämmerung) al
Liceu.

Symphony Orchestra, dirigida per Daniel
Harding i amb Maria João Pires al piano; i
altre cop un Simon Bocanegra el dia de Sant
Jordi.

Musical Spring. En tres dies successius de
març (14, 15 i 16) es repeteix Götterdämme
rung i després compareixen els English
Baroque Soloists, amb el Monteverdi Choir
i de nou Gardiner, com a director i, per
tancar, la mezzosoprano Magdalena Koze
ná amb la Venice Baroque Orchestra.

Enjoy Music! Whitsun Festival. El maig co
mençarà amb I Capuleti e i Montecchi de
Bellini, amb la violoncelista Natalia Gut
man interpretant tres suites de Bach i amb
la Barcelona Symphony Orchestra: Vassily
Sinaisky als comandaments; acabarà aques
ta part amb la Royal Philharmonic Orches
tra i Pinchas Zukerman com a líder i violí.

Festival of the Arts. Del 14 al 23 d’abril, actu
aran el baríton Matthias Goerne; la Barce
lona Symphony Orchestra: el Serse de Hän
del amb l’Ensemble Matheus; un Simon
Boccanegra de Verdi; la Swedish Radio

Rematada. A finals de juny visitaran la
ciutat, amb dos dies de diferència, la Wie
ner Philharmoniker, amb Daniele Gatti, i
Puccini, amb una Bohème que tancarà la
temporada.

AQUESTA SETMANA A

Els objectes de valor ben protegits

A la platja, amb bici, de passeig, de viatge, o allà on vagis,
amb Guscio Box viu un estiu sense preocupacions.
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INTERNACIONAL

Jocs de guerra

La tensió pel conflicte d’Ucraï
na fa que les maniobres militars
de l’OTAN, com la duta a terme
a Polònia, adquireixin un matís
amenaçador, que es veu confir
mat amb l’augment en la despe
sa militar dels països propers a
la frontera russa. PÀGINA 11
POLÍTICA

Podem, en precampanya

El líder de Podem, Pablo Iglesi
as, visitarà Barcelona dijous
vinent, on es reunirà amb l’al
caldessa Ada Colau. PÀGINA 22

L

Rajoy, l’home a qui menys agraden els canvis, per fi ha
FRECUENCIA:
Diario
decidit
canviar. Molta
falta li
O.J.D.:
141874
devia fer al PP, més enllà de les
notícies
preocupants
E.G.M.:
718000 de les
enquestes, perquè s’hagi decidit.
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El temps és or.

EDITORIALS

CULTURA

El primer any de regnat de Fe
lip VI, i l’enèsima matança de
caire racista provinent dels
Estats Units. PÀGINA 26

Sota el nom Barcelona Obertura
es presenten sis programes
musicals en què participen
conjuntament el Liceu, L’Audi
tori, el Palau de la Música i el
programador Ibercamera, amb
l’objectiu de convertir Barcelo
na en referent del turisme melò
man. PÀGINA 43

Units per la clàssica

Els temes del dia

OPINIÓ

Els reptes de Turquia

El Govern d’Ankara estrena
legislatura amb quatre grans
temes a la llibreta internacional,
tal com apunta el ministre
d’Afers Exteriors suec, Carl
Bildt: la qüestió kurda, la unifi
cació de Xipre, les relacions
amb Armènia i el paper dels
turcs en el genocidi d’aquest
poble, i el problema sobrevingut
de la guerra civil siriana i el
milió de refugiats d’aquest país
que actualment resideixen a la
península d’Anatòlia. PÀGINA 30
TENDÈNCIES

El dòlar de les dones

Després de dues centúries de
monopoli masculí, el Tresor
dels EUA ha anunciat que els
bitllets de 10 dòlars estaran
il∙lustrats amb l’efígie d’una
dona a partir de l’any 2020,
coincidint amb el centenari del
sufragi femení. PÀGINA 35

Sant Adrià
s’obre al mar
Les centrals tèrmiques de
Sant Adrià de Besòs i Badalo
na, famoses per les tres xe
meneies que formen part de
l’skyline de la costa barcelo
nina, han entrat en l’última
fase del seu desmantella
ment, que quedarà completat
d’aquí un any, quan s’allibe
rarà una àmplia parcel∙la de
terreny davant del mar.

Tim Robbins es
passa a les sèries
L’oscaritzat
actor ha decidit
provar el món
de les sèries
amb la comèdia
The brink, de
la qual, a més,
és productor
i realitzador.

ESPORTS

Conduir a puntades de peu
L’accident de cotxe del migcam
pista de la Juventus Arturo Vi
dal, que va estampar el seu Fer
rari quan conduïa sota els efec
tes de l’alcohol, s’afegeix a una
llista d’incidents que es remun
ten a les ostentacions automobi
lístiques de George Best als anys
seixanta. PÀGINA 58
ECONOMIA

Milloren les exportacions

El millor primer trimeste des del
1971 pel que fa a xifres exporta
dores ha permès reduir notable
ment el dèficit de balança comer
cial, gràcies a l’augment de les
exportacions per damunt de la
mitjana i a la caiguda del preu de
l’energia. PÀGINA 64

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Política i cosmètica

Una destinació musical

a directora de comunicació de l’Associació Nacional
de Perfumeria i Cosmètica va remetre una carta al
portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, en què
es queixava del malestar que en aquest sector va causar que
José Luis Ayllón, en funcions de portaveu del Govern cen
tral, utilitzés de manera “frívola” la paraula cosmètica, quan
va rebutjar dilluns passat que els canvis que estudiava Rajoy
a l’Executiu i el PP es quedessin en mers “canvis cosmètics”.
En realitat, Ayllón no va fer servir aquesta expressió, sinó que
a una pregunta d’un periodista que sí que la va utilitzar va
respondre que els canvis no serien només de “xapa i pintura”.
Sigui com sigui, dimecres Ayllón va trucar a la representant
de l’associació per assegurarli que en cap cas aquesta ex
pressió tenia una connotació pejorativa. Igual com la cosmè
tica intenta arreglar les persones per fora, ells intentarien
arreglar el partit per dins, li va venir a dir. I el greuge va que
dar resolt. Per cert, que Ayllón no utilitza cremes ni produc
tes cosmètics. “Només desodorant”, reconeix.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

S

ovint s’ha criticat els últims anys que l’oferta cultu
ral de Barcelona, i en particular la musical, tenia
certes mancances en la seva programació. De vega
des, no perquè aquesta no fos atractiva, sinó perquè en
ocasions coincidien en data els millors artistes de les
temporades d’entitats diferents. La ciutat sembla que
ha corregit amb encert aquesta circumstància amb la
iniciativa que la plataforma Barcelona Global va presen
tar ahir, batejada com a Barcelona Obertura. Es tracta de
sis paquets de concerts, òperes o recitals organitzats
per les quatre principals entitats musicals de la ciutat
–L’Auditori, el Liceu, el Palau de la Música i el programa
dor Ibercamera– que, sense alterar les seves essències,
s’han coordinat per fer saber als melòmans de tot Europa
la proximitat de concerts en dates que justifiquen per
si sols una visita a la ciutat. Es tracta d’aconseguir que
els grans noms de la clàssica actuïn com a imant per a
un turisme culte i de qualitat.
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a expressió, sinó que
e la va utilitzar va
s de “xapa i pintura”.
ar a la representant
p cas aquesta ex
Igual com la cosmè
a, ells intentarien
. I el greuge va que
a cremes ni produc
oneix.

Una destinació musical

S

ovint s’ha criticat els últims anys que l’oferta cultu
ral de Barcelona, i en particular la musical, tenia
certes mancances en la seva programació. De vega
des, no perquè aquesta no fos atractiva, sinó perquè en
ocasions coincidien en data els millors artistes de les
temporades d’entitats diferents. La ciutat sembla que
ha corregit amb encert aquesta circumstància amb la
iniciativa que la plataforma Barcelona Global va presen
tar ahir, batejada com a Barcelona Obertura. Es tracta de
sis paquets de concerts, òperes o recitals organitzats
per les quatre principals entitats musicals de la ciutat
–L’Auditori, el Liceu, el Palau de la Música i el programa
dor Ibercamera– que, sense alterar les seves essències,
s’han coordinat per fer saber als melòmans de tot Europa
la proximitat de concerts en dates que justifiquen per
si sols una visita a la ciutat. Es tracta d’aconseguir que
els grans noms de la clàssica actuïn com a imant per a
un turisme culte i de qualitat.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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Jadue (
v Sergio
en última ins

màxim responsable
ció Xilena de Futbo
de la selecció e
migcampista Arturo
Vidal, malgrat que e
futbolista va ser de
tingut per conduir
ebri. PÀGINA 58
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Dosmtisics-clowns

elementsf~cilment reconeixibles pels m~savesats alhora
que, comabon teatre, fusiona refer~ncies diverses servint-se de I’humor de qualitat
A Big Nightmare Music
del duo format pel violinista
i la inteHig6nciaassociativa,
OrquestraSIn~bnlcadel Val~s. DiI~s una proposta que va
Aleksey Igudesmani el piarector: RubenGlmeno.Aleksel Igunista Hyung-kiJoo.
molt m(~s enll~ de I’eclecdesman,viol[. RichardHyung-KIJoo,
Es tracta d’un dels especta- ticisme i la hibddaci6 en un
piano.
cles m6ssurrealistes i esbo- esbojarrament constant que
Paiau de la Mzisica Catalana,
jarrats pensats per a la rupa nivell musical juga amb
cJissabte 13/VI/2015.
tura del concepte de concert
elementsde fusi6 i transposicorn a ritual i concebutsdes ci6: la simfonia 40 i la banda
ALBERTFERRERFLAMARICH de la divulgaciS. El fonamen- sonora de JamesBond,la distal rau en dos mdsicsde fortorsi6 d’un canvi de modalitat
a Simf6nica del Vall~s maci6 cl~ssica convertits en de la marxa turca, un duel
tancava la seva tem- music-clowns treuen punta a
entreviol~ i guitarra el~ctrica,
porada de concerts al
un seguit d’sketchs serves
etc.
Aquestes s6n algunes
Palau de la Mdsica Catalana per un gui5 excel-lent, formiambun dels encerts de prodable.
claus merit6riament arranTot plegat ~s una autopa- jades pels protagonistes
gramaci6 m~s clamorosos
de la sevatraject6ria: la pro- rSdia i una mofa general del
arrodonides per una vocaci5
posta Big Nightmare Music mSn de la mdsica. Cont~
circenca on no hi falta virtu-
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osieme quasi extrem -hi que
sigui tocant i no parar de moure’s- i el ball o la festa coma
hamsparticipatius del pdblic.
I es que per damunt de tot
~s un espectacle pensat per
al pdblic actual i t~ unaclara
voluntat de connectar des de
la cultura popular i contempor~nia. Lee intel.ligents i
h~bils bromes pensades per
a la galeria catalana sSn un
sfmptomarant clar corn presentar-lo majorit~riament en
castell~.
I~s una II&stima que amb
lee escasses ofertes musicals d’un dissabte de junt
com el passat, el Palau no
present~s un pie a vessar
en un programa dnic i que
no es repetir~ ni a Sabadell.
Potser s~ tenim un problema

de pals si cap altre teatre o
auditori catal~ ha aprofitat
I’avinentesa per contractar un
dels millors espectacles amb
i sobre mdsicade la hist6ria
fete des del teatre i I’humor.
Un producte cultural com
aquest sobrepassala transitorietat de I’entreteniment. La
xarxa que gestiona els equipaments culturals de Catalunya hauria de poder moure
produccions corn aquesta
almenys en alguna gran ciutat. SSngarantia de pdblic
ambla difusi6 pertinent i s6n
Ilavor d’inter~s per lee arts
esc~niques per a totes lee
generacions.
Per cert, I’entitat querebia
lee credencials solid~ries
d’aquest programaera Pallassos sense Fronteres ¯

do presidente del Cercle Artístic, la más CORTÉS POU, el 8 de junio celebaron
se de esfuerzos y múltiples sacrificios.
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Sam, licenciado
en dirección de
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De rebot

SOMIANT JUNTS
Joan F. López
Casasnovas
Escriptor
n el discurs d’agraïment pel 47è
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que el Dr. Joan Veny va pronunciar el passat dia 8 de juny davant prop de dues mil persones al Palau
de la Música de Barcelona, el lingüista mallorquí, a més de reivindicar la unitat de la
llengua catalana «de Salses a Guardamar i
de Fraga a Maó i l’Alguer», va fer vots «per
tenir un país normal, lliure, modern, obert
al món, just socialment, fidel a les arrels,
amb la llengua pròpia, el català, com a
llengua preferent i amb convivència amb
el castellà i també amb altres llengües».
Açò de fer vots, evidentment, s’ha d’entendre, i més venint d’un filòleg, en el sentit
etimològic de propiciar un desig i una voluntat de construcció cívica per a un país,
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el nostre, que en català s’expressa al món i
al qual un savi com ell ha dedicat amb
amor la seua feina, no cal dir que llarga, intensa i fructífera. El Mestre va acabar amb
aquest advertiment: «Quan somiam sols,
només és un somni; però quan somiam
junts, el somni es pot convertir en realitat».

Joan Veny: «Quan

somiam sols només és un
somni; però quan somiam
junts, el somni es pot
convertir en realitat»
I que bé que sonen aquestes paraules,
que podem fer extensives a àmbits diversos, no sols els de la llengua i de la cultura,
com ara al de la Política –així, en majúscula: la més noble de les dedicacions humanes quan s’exerceix amb honestedat i altruisme! Somiar junts és projectar la feina

de molts cap a l’horitzó de la utopia. Diguem que la utopia d’una nació políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa,
com volia F. Macià per a la nostra. I humanament solidària, jo hi afegiria. Les utopies, no només els doblers, mouen el món.
En la mesura que, junts, empenyem els horitzons, aquests no desapareixen certament, però avançam tots en positiu. Progressam. El sentit profund de la paraula
progrés va vinculat directament a la millora i permanència dels valors de l’ésser i la
condició humana.
Els vots fets pels ciutadans el 24-M han
expressat majoritàriament un desig de
canvis. S’han constituït nous ajuntaments,
fruit de pactes necessaris. En alçar la vara
simbòlica, moltes autoritats han promès
servei i participació. La feina ha de començar i els reptes són enormes; però
junts, o si més no amb la participació de la
ciutadania, podrem dir que sí, -no ho escriure en romànic per no ferir susceptibilitats-: «yes, we can».

