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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 56

O.J.D.:

TARIFA: 1266 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 62 CM² - 12%

SECCIÓN: REVISTA

29 Junio, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 119-120

O.J.D.: 15888

TARIFA: 11468 €

E.G.M.: 62000

ÁREA: 891 CM² - 165%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Julio, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 11

O.J.D.: 5385

TARIFA: 2029 €

E.G.M.: 32000

ÁREA: 515 CM² - 46%

SECCIÓN: ESPECIAL

30 Junio, 2017

Tornen les havaneres de Calella
El poble celebra aquest cap de setmana la 51a edició de la Cantada, que comptarà amb tres nits de festa Un

concert benèﬁc amb Joan Manuel Serrat i Sílvia Pérez Cruz i el concert de Mishima acompanyaran les havaneres
DdG CALELLA DE PALAFRUGELL

■ L’estiu comença a la platja del
Port Bo de Calella de Palafrugell
on aquest cap de setmana passaran artistes de luxe. Joan Manuel
Serrat i Sílvia Pérez Cruz oferiran
avui un concert benèfic; Port Bo i
Neus Mar actuaran demà dins la
a Cantada d’Havaneres de Calella; i Mishima el diumenge dins
del Festival Ítaca.
Quan arriba la Cantada, l’estiu
queda inaugurat oficialment a Palafrugell. I aquest any arriba molt
ben acompanyada. Si ja comença
a ser tradicional que l’endemà de
les havaneres el festival Ítaca
aprofiti l’escenari del Port Bo per
fer-hi el seu concert gran, enguany amb Mishima, aquest 
el mateix escenari veurà un dels
moments de l’estiu. Joan Manuel
Serrat actuarà allà on va compondre Mediterráneoacompanyat, ni
més ni menys, que de la veu més
internacional, Sílvia Pérez Cruz,
del cantant bisbalenc Miquel
Abras i del grup Peix Fregit, en un
concert benèfic organitzat per la
Fundació Clarós.
La a edició de la Cantada posarà el punt final a l’any de celebració del cinquantenari, un any
marcat per múltiples actuacions
en diversos àmbits en els quals
l’havanera i el cant de taverna s’ha
fet present en molts indrets, lluny
del seu hàbitat natural. Del Palau
de la Música Catalana a Madrid,
de Perpinyà a Tàrrega o El Ven-

PROGRAMACIÓ
ANIOL RESCLOSA

ANIOL RESCLOSA

DdG

DISSABTE 1 DE JULIOL
Diversitat d’activitats
 Mercat d'artesans L PASSEIG DEL CANADELL I
C. DE FRANCESC ESTRABAU  TARDA I NIT

DIVENDRES 30 DE JUNY
Concert solidari de la Fundació Clarós
 Joan Manuel Serrat, Sílvia Pérez Cruz,
Miquel Abras i Peix Fregit actuaran conjuntament a l’escenari de Calella de Palafrugell. Aquest serà un dels grans concerts d’aquest estiu a la Costa Brava
L PLAÇA DEL PORT BO  18.30 H

drell. Un any durant el qual s’han
fet concerts, exposicions, llibres i
documentals, tapes i gelats especialment dissenyats per a la commemoració, tot per situar l’havanera i el cant de taverna al centre
de la cultura de Catalunya.
Aquesta  edició, a diferència
de l’anterior en la qual es va fer un

 Inauguració de l'exposició del 50è aniversari de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell L LOCAL DE L'ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I AMICS DE CALELLA  12.00 H

 51a cantada d'havaneres de Calella
amb els grups Port Bo, Les Anxovetes,
Neus Mar i Els Cremats L LOCAL DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE CALELLA  22.30 H

 Concerts de prop L LOCALS  00.30 H

homenatge al cant més tradicional, la Cantada aposta per un cartell renovador quant a les propostes artístiques, amb un clar accent
femení. L’artista solista Neus Mar
i les veus de Les Anxovetes brillaran sobre l’escenari de la platja,
acompanyades de la formació
clàssica Port Bo, present en totes
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DIUMENGE 2 DE JULIOL
Una nit de pop, indie i rock
 Concert de Mishima dins del Festival
Ítaca L PLAÇA DEL PORT BO  21.30H

les edicions de la Cantada des del
, i dels innovadors Els Cremats, que mostraran la seva rica
fusió d’estils.
La Cantada es podrà seguir en
directe, en pantalla gegant, a les
platges de Calella del Canadell i
del Port Pelegrí, a la plaça Nova de
Palafrugell i a la platja de Llafranc.

Com a colofó, el diumenge el
grup de pop, indie i rock Mishima
actuarà sobre el mateix escenari,
dins la programació del festival
Ítaca, que té com a objectiu acostar la cultura a tots els indrets emblemàtics de l’Empordà, i l’escenari de Calella de Palafrugell no
podia faltar-hi.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 21

O.J.D.: 8970

TARIFA: 2010 €

E.G.M.: 59000

ÁREA: 440 CM² - 41%

SECCIÓN: COMARQUES GIRONINES
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José González: “Del ‘punk’
m’han quedat unes lletres
que no són maques i prou”
a El cantautor suec d’origen argentí actua demà al festival (a)phònica de

Banyoles dins d’una gira europea en la qual viatja sol amb la guitarra i un tècnic
Xavier Castillón
BANYOLES

El cantautor José González (Göteborg, 1978), fill
d’una família argentina
que el 1976 va fugir de la
cruenta dictadura de Videla i es va exiliar a Suècia,
va fer els seus primers passos musicals com a baixista en diversos grups de
punk i hardcore. “Era la
música que escoltàvem
amb els meus amics, però
quan vaig anar a la universitat tenia menys temps
per tocar amb grups i vaig
començar a fer-ho sol amb
la meva guitarra. Encara
ara em continuen agradant estils més dramàtics
i distorsionats, i també hi
ha un altre aspecte del
punk que em segueix atraient: quan escric els textos
de les cançons, no vull que
siguin macos i prou, sinó
que facin pensar i expressin alguna cosa, fins i tot
un fuck you, si cal”, explica José González, que demà dissabte actuarà a l’escenari Estrella Damm
Club Natació Banyoles del
catorzè festival (a)phònica (23.30 h, 23 i 26 euros).
Aquest concert forma part
d’una gira europea en què
González presenta el seu
tercer àlbum, Vestiges &
Claws (Imperial / Mute,
2015) únicament amb la
seva guitarra acústica. De
fet, viatja pel continent

José González ■ MALIN JOHANSSON

acompanyat només pel
seu tècnic de so, després
d’haver-ho fet en altres
ocasions fins i tot amb una
orquestra de vint músics,
la Göteborg String Theory
Orchestra, amb la qual va
actuar el 2011 al Palau de
la Música.
“Només amb guitarra i
veu es poden entendre millor les lletres de les cançons, tot i que soc perfectament conscient que
molta gent no escolta les
lletres. No em frustra
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gens: m’agrada que la música tingui diversos nivells
i que la gent pugui trobar
sempre alguna cosa interessant en les meves cançons, ja sigui la seva sonoritat o unes metàfores que
intenten no ser òbvies”,
argumenta González, que
es va donar a conèixer
amb Veneer (2003) i In
Our Nature (2007).
Vestiges & Claws (vestigis i urpes) és, segons el
seu autor, un títol que remet al passat i el futur de la

nostra espècie, com a “primats amb uns cervells força espectaculars”: “Els
vestigis fan referència a
les empremtes del nostre
passat, aquelles estructures que havien tingut una
funció que ha anat canviant amb el temps. I les urpes simbolitzen les nostres possibilitats, mirant
cap al futur, tant des del
punt de vista de la humanitat com del bagatge personal de cada individu.”
Les cançons de José
González han sonat sovint
en diverses sèries televisives, com ara House. “La
meva música és força suau
i no entra en competència
amb els diàlegs, però també crec que evoca sentiments i acompanya bé les
imatges quan descriuen
moments de nostàlgia o
solitud. Fins i tot en una
sèrie de metges, els protagonistes recomanaven la
meva música perquè és
tranquil·la i la consideraven terapèutica. Jo hi crec
molt, en la capacitat de la
música per canviar de seguida els estats d’ànim.”
Ell, fill de l’exili, veu
amb preocupació la deriva
cap al nacionalisme excloent de Suècia i altres països europeus: “La gent no
hauria de tenir por de la
barreja de cultures: no hi
ha cap perill, si la societat
té una bona base moral
que la sustenti.” ■

Diari d'Andorra

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 7

O.J.D.:

TARIFA: 420 €

E.G.M.:

ÁREA: 344 CM² - 41%

SECCIÓN: NACIONAL
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El comissari Martín
Blas nega coaccions
a BPA i veu “pueril”
la versió dels Cierco
El policia assegura que rep les dades dels Pujol
perquè un dels empleats del banc era “infidel”
REDACCIÓ
Andorra la Vella

L’excap d’assumptes interns de la
policia espanyola Marcelino Martín Blas ha desmentit la versió, a
la qual qualifica de “pueril”, que
expliquen els germans Cierco sobre com van ser coaccionats per
la policia patriòtica espanyola
perquè entreguessin les dades
dels comptes de la família Pujol.
Actualment jubilat, Martín Blas,
en declaracions al diari digital espanyol Público, va assegurar que
és ridícula la història que, segons
ell, estan intentant orquestrar els
germans Cierco amb el comissari
Villarejo per justificar la intervenció de BPA per part dels Estats
Units, inventant-se un complot
que neix de les dades dels Pujol.
El comissari va admetre que
quan estava a asumptes interns
van recercar a Andorra informació, i explica l’origen de la investigació i com va ser que Joan Pau
Miquel li va entregar la informa-

ció. Segons Martín Blas, “després
que es reactivés la investigació judicial del cas Palau... què es buscava? Doncs on podien estar els
diners del cas Palau... i per què
no havien d’estar a Andorra? És
tan desgavellat pensar que potser
estan a Andorra els diners del Palau? Per això ve [Eugenio] Pino
[director adjunt operatiu de la
policia espanyola i presumpte
creador de la unitat antisobiranista coneguda com a policia patriòtica] a parlar-me de BPA i em
diu: ‘Escolta, hi ha un empleat infidel que potser et dona informació’”.
El comissari indica que a partir
d’aquí “tota la resta és de sobres
coneguda” i assegura que “ni jo
vaig amenaçar els [germans]
Cierco ni de bon tros vaig fabricar
proves contra polítics i partits catalans.” Apunta que “de tot això
s'encarregava Villarejo, com ell
mateix ha reconegut en declararse autor, davant notari, de les notes informatives internes irregu-

QUÈ HA DIT

Marcelino Martín Blas

EXCAP D’AFERS INTERNS POLICIA ESPANYOLA

“Els Cierco denuncien
amenaces per intentar
salvar els mobles del
seu banc”
lars, sense capçalera, ni signatura, ni nombre d’agent, en què s’acusava els Pujol de tenir “fins a
1.800 milions d’euros! a Andorra”.
Martín Blas qualifica aquesta xifra i la història que defensen els
Cierco i Villarejo com “un deliri”.
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El policia jubilat rememora la
trobada que va mantenir amb Joan Pau Miquel a l’hotel Villa Magna de Madrid, on Joan Pau Miquel li entrega la informació dels
comptes dels Pujol i on, segons
l’informe policial de seguiment,
també hi era Higini Cierco. Martín Blas comenta que “Joan Pau
Miquel només em va ensenyar
un paperet informal amb una
quantitat sense gran rellevància
de menys de dos milions d’euros,
crec recordar [en realitat sumat
eren 3,4 milions]”. L’expolicia va
més enllà i destaca que “ara Villarejo admet haver comès falsedat
documental, en aquestes notes
internes apòcrifes i irregulars [on

es deia que els Pujol tenien més
de mil milions a Andorra], només
per ajudar els Cierco en la seva
demanda de les suposades amenaces”. Martín Blas incideix que
els Cierco i el comissari Villarejo
estan conxorxats per defensar les
teories que Martín Blas considera
ridícules al voltant d’intentar fer
veure que com que els Pujol tenien pocs diners pel que esperava la policia patriòtica van aconseguir convèncer els Estats Units
perquè ataqués BPA, i afegeix
que els Cierco denuncien “les suposades amenaces només per
salvar els mobles del seu banc;
vinga home!, tot això és tan pueril
que no s’ho creu ni un nen”.

