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LA FRASE  «En la meva estada a Barcelona, el que més m’agradà fou una ‘bouillevesa’. Ep, rectifico el que més em plagué fou la SARDANA». Penn Irving.

Plainfield (Nova Jersey) 1917 – Nova York, 2009. Fotògraf.
Robert
Roqué Jutglà

Aquest cap de setmana es celebra a Barcelona, la cloenda de Barcelona, Capital de la
Sardana. Durant aquests darrers mesos a la capital catalana s’han celebrat una bona munió d’actes



dins el marc d’aquest nomenament. Audicions,
concerts, recitals, actes cultural i històrics, exposicions, etc. Ha estat un any ple d’activitats en pro
de la sardana, i s’espera que cada any així esde-

vingui en alguna ciutat catalana, la propera serà
Calella (Maresme) i l’any següent, el 1916, Mollerussa (Pla d’Urgell), en un programa que garanteix
la continuïtat del gran acte de la dansa catalana.

Josep Carreras actua amb la
Simfònica de Cobla i Corda

L’Agenda
SARDANES

El tenor i la formació gironina clouen «Barcelona, Capital de la Sardana»
emà a les 8 de la tarda
se celebrarà la clausura oﬁcial de barcelona com a Capital de
la sardana 2014. serà al Gran Teatre del Liceu amb un concert a càrrec del tenor Josep Carreras, la
simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya i la Polifònica de Puigreig.
Aquest concert permetrà gaudir
de la interpretació de sardanes i
cançons catalanes a través de la
veu d’un dels grans tenors del s. XX.
A més a més, l’espectacle forma
part del festival del Mil·lenni, un
dels grans esdeveniments musicals
de barcelona. A més a més, hi ha
prevista una sorpresa sardanista
per a tots els assistents.
Malgrat que s’anuncia aquest
concert com la cloenda de la capitalitat sardanista de barcelona
encara quedarà una activitat dins
del cicle. Es tracta del concert del
dilluns, 16 de febrer, de la cobla selvatana al Palau de la Música Catalana per celebrar els actes de
cloenda del centenari d’aquesta
cobla, que fou fundada a Cassà de
la selva, el 1903.
La simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya la forma la cobla La
Principal de la bisbal i la Jove Orquestra de les Comarques Gironines. Es va crear l’any 2008 a proposta d’en narcís i en Josep Lagares, i compta amb l’impuls i el suport de l’empresa Metalquimia.
Aquest concert compta amb el
suport del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.
La cloenda de barcelona com a
Capital de la sardana haurà tingut
també 2 parts prèvies amb la presentació de la Guia d'Aplecs i Concursos sardanistes 2015 al foyer
del coliseu barceloní amb un apunt
musical de la cobla La Principal del
Llobregat, i una ballada a les 6 de
la tarda a la plaça reial, amb la cobla sant Jordi-Ciutat de barcelona.
A la Guia d’enguany hi consten
ﬁns a 179 aplecs i 60 concursos, escampats per Catalunya, Andorra i
el rosselló. se n’ha fet una tirada
de 14.000 exemplars que es podran
aconseguir a través de les territorials dels aplecs, al Palau de la
virreina de barcelona, diverses
oﬁcines de turisme d’arreu de Catalunya i a la seu de la Confederació sardanista de Catalunya.
La Guia d'Aplecs i Concursos
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AUDICIONS
DiUMEnGE 8 DE fEbrEr

La Simfònica de Corda i Cobla, amb Francesc Cassú al capdavant.

sardanistes és el llibre de referència que recull els principals actes
sardanistes. s’hi presenten en ordre cronològic els aplecs i concursos que se celebren al territori,
la població on es desenvolupa,
l’hora, l’indret i les cobles que hi actuen.
A més dels aplecs habituals hi ha
també una relació dels aplecs d’ermita que tant sovintegen a les nostra comarques.
També hi ha informacions d’interès com ara el contacte amb diverses cobles en actiu o d'altres activitats sardanistes complementàries.
La Confederació sardanista de
Catalunya és l’encarregada de coordinar i editar cada any la Guia,
confeccionada per les diverses
territorials d’aplecs, la federació
sardanista del rosselló i la Unió de
Colles sardanistes de Catalunya
existents.
La Guia d'Aplecs i Concursos
sardanistes s'edita des del 2002, de
manera que la d'aquest 2015 és la
14a edició. Cada any el seu disseny és diferent i sorprenent. En
aquest sentit, per 3r any consecutiu el disseny de la Guia ha estat
desenvolupat internament per la
Confederació sardanista de Catalunya.
De fet la relació dels Concursos
de Colles sardanistes s’incorporen
aquest any a la “Guia”, en les altres
edicions no hi eren .D’aquesta
manera és molt més informativa i
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els sardanistes tindran una eina de
consulta molt completa per poder
consultar.
FESTA DEL L’ÓS
A molts llocs de la Catalunya
nord, Prats de Molló, Arles, sant
Llorenç de Cerdans en aquestes
diades es celebra la festa de l’Os,
també la trobem a Encamp (Andorra) i alguns pobles del Pallars
sobirà. Potser la més signiﬁcativa
i popular és la que es desenvolupa
a Prats de Molló, (vallespir). Per
aquests dies, prop del Carnaval i ja
apropant-se la primavera, signiﬁca el despertar de la natura, la ﬁ de
l’hivern i l’eixida de les besties que
han estat ocultes per l’hivernatge.
segons ens diu Joan Amades al
Costumari Català, per denotar
que vers aquesta moment de l’any
el temps se sol abonançar i que
aviat s’acabarà l’hivern, segons el
dit popular, el refranyer ens comenta: «Per la candelera/ l’ós surt
de la cova/ i si veu que plou/ no
se’n mou», i encara aquest altre:
«Per la Candelera/ l’ós surt de l’ossera/ i si troba que fa bo/ se’n torna a fer un gaitó».
A Prats de Molló, que és on
centrarem el comentari, el ball de
l’Ós i el Carnaval conviuen conjuntament durant tres dies, que enguany seran, diumenge, dilluns i
dimarts.
El dia de la celebració del ball,
com anotàvem, enguany, diumenge dia 8. surten del fort de la

Guàrdia, homes disfressats d’óssos,
vestits amb màscares i embrutats
de sutge, fan via cap al poble, es tiren sobre la gent, els empastifen i
comenten dolenteries i trapelleries
simpàtiques , sobretot a les noies.
Els ossos volten pels carrers del
poble, ﬁns arribar a la plaça. Tot
d’una sorgeixen els homes barbers,
vestits de blanc, enfarinats, aquests
empaiten els óssos i els afaiten no
amb raors, sinó que empren serres,
destrals, ganivets... Tot amb un
clima desimbolt i divertit.
La cobla hi és present, amb les
cercaviles que s‘originen i interpretant ballades de sardanes.
El dilluns i el dimarts hi ha la celebració del Carnaval amb rues,
disfresses i balls i cada dia matí i
tarda hi col·labora la cobla amb les
cercaviles i les sardanes. La cobla
que hi actuarà serà la Ciutat de Girona..
WEB DE JORDI MOLINA
El tenora Jordi Molina té nova
pàgina web: www.jordimolina.cat.
L’objectiu és proporcionar «de
manera senzilla i clara» les darreres novetats i propostes. Per aquesta raó la pàgina permet als seus
gestor afegir noves informacions i
canvis amb més rapidesa. Amb 5
seccions principals de fàcil identiﬁcació es pot descobrir tant la
vida com l’obra d’en Jordi Molina,
o establir-hi contacte. La pàgina
d’inici recopila les darreres novetats i informacions.

 Banyuls de la Marenda (Cat.
Nord)
Sala Bartisol. Cobla La Principal de la
Bisbal.
H 16:00
 Canoes (Cat. Nord).
Sala Claude Nougaro. Cobla Tres
Vents.
H 15:00
 Capmany.
Plaça. Cobla Selvatana.
H 12:00
 La Bisbal.
Plaça Ajuntament. Cobla Bisbal Jove
(Dia del soci)
H 18:00
 Prats de Molló. (Cat. Nord)
Passeig. Cobla Ciutat de Girona.
Festa de l’os.
H 10:00 H 15:00
 Salt.
Pavelló. Vila de la Jonquera i La
Principal de Porqueres.
H 16:30
 Santa Susanna.
Parc Colomé. Cobla Col·legi de Santa
Maria de Blanes.
H 18:30

DiLLUns 9 DE fEbrEr

 Prats de Molló.
Passeig. Cobla Ciutat de Girona.
Festa de l’os.
H 10:00 H 15:00

DiMArTs 10 DE fEbrEr

 Prats de Molló.
Passeig. Cobla Ciutat de Girona.
Festa de l’os.
H 10:00 H 15:00

CONCERTS
DiUMEnGE 8 DE fEbrEr

 Banyuls de la Marenda (Cat.
Nord)
Sala Bartisol. Cobla La Principal de
la Bisbal, amb Indira Ferrer i Antoni
Mas. Concert «Prima Cobla».
H 10:30

MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

Fer de músic
GIRONA | R.R.

El Museu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí continua
desenvolupant el projecte de recerca Fer de Músic que pretén recuperar i donar a conèixer, a través
de la memòria oral, la feina dels
músics de les cobles-orquestres, les
formacions musicals més antigues del país. Uns personatges que
ens relaten com han viscut el canvi en l'oﬁci. Dissabte (18h) s’oferirà la darrera sessió amb la taula rodona: Els cantants en les orquestres
de ball.
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muy depurado, con abundantes reguladores y medias voces. En la Maestranza se contemplará a la italiana Daniela Schillaci, primer premio del
concurso Di Stefano de Trapani en 1998.
Es una de las mejores especialistas de
hoy en el personaje belliniano. La voz es
amplia, de lírica plena, bien coloreada,
Se desenvuelve bien en las agilidades,
aunque no posee el fulgor diamantino
del que dispone la estadounidense Angela Meade, que era la Norma anunciada y que ha debido anular por problemas de salud.
En el coliseo barcelonés se sitúa
como Pollione el veterano Gregory Kunde, que en su nueva etapa de tenor spinto se está mostrando, a sus 60 años, seguro, squillante y rotundo. En Sevilla será
procónsul el joven toledano de 33 años
Sergio Escobar, una voz que aún ha de
crecer, bien tintada y, superados ciertos
problemas en el pasaió en Norma je de registro, adecuadamente emitida.
ncanto de La Completan los primebelleza meló- ros repartos, en las
partes de Adalgisa y
ue derivan de Oroveso, Ekaterina
Ubanova, vibrante y
obablemente la sólida, y Raymond
Aceto, espeso y concompositor
tundente, por un lado,
y Sonia Ganassi, lírica y elegante, y Rubén Amoretti, rocoso y tonante, por otro.
La producción liceísta se hace en colaboración con la Ópera de San Francisco, la de Chicago y la de Canadá y lleva la firma de Kevin Newbury, que
acentúa los aspectos más rituales del
drama belliniano. La de Teatro de la
Maestranza proviene del Regio de Turín y es original de Alberto Fassini, aunque en este caso la monta Vittorio Borrelli. Dos directores italianos muy
conocidos, especialistas en este repertorio, empuñan la batuta. En la ciudad
condal Renato Palumbo y en la del Guadalquivir Maurizio Benini. Salen ganando los sevillanos porque este último
maestro aquilata en mayor medida las
dinámicas y posee un sentido de la frase superior. ARTURO REVERTER

M Ú S I C A E S C E NSECCIÓN:
A R I O SESCENARIOS

Ibercámera acoge
la poética de Pires
La próxima semana, concretamente el día
11 de febrero, el mejor pianismo se viste de
gala: actúa nada menos que Maria Joao Pires, una artista encomiable, ya que hace música de forma natural, con esa calidad que viene de muy adentro y que a estas alturas de
carrera continúa surgiendo y manando muy
fluidamente.
Su arte nace de la exactitud y firmeza del
ataque, de la variedad del toque, de la riqueza del pedal, trabajado con una habilidad y
una clase que pertenecen sólo a los más grandes. Tiene un secreto, una impronta que la faculta para acceder a los mundos más íntimos
y más recónditamente poéticos de la literatura
pianística.
Como sin duda son los que plantean las
obras que se incluyen en el concierto que se
celebrará en el Palau de la Música de Barcelona, organizado por Ibercamera, institución
con la que la lisboeta empezó a trabajar en
1985. Junto a su colaborador de los últimos
tiempos, el joven Julien Libeer, interpretará
a cuatro manos la suite Tombeu de Couperin
de Ravel y el Allegro en la menor, Lebensstürme, D 947, de Schubert. Y de Schubert es también la composición que cerrará la sesión, con
Pires ya en solitario, la Sonata nº 21 op. Póstuma D 960, una de las creaciones más absolutamente maestras de la historia del instrumento, todo un curso de efectos trascendentales, de emociones bien entrelazadas, de
melodismo envolvente. Una página que va
bien a la técnica alada y profunda de la pianista portuguesa.
Anotemos de paso que a la semana siguiente, la instrumentista tocará en Madrid
con la Nacional el Concierto nº 4 de Beethoven,
con el que actuó dos semanas atrás en el Festival de Canarias y que encaja maravillosamente con su técnica y estilo gracias a la nitidez de su juego y al muelle fraseo, en un
discurso siempre matizado, coloreado delicadamente y embargado de una sutil poesía. En
el podio estará el futuro titular de la formación
madrileña, el joven alemán David Afkham.
Garantías de que la velada puede alcanzar cotas interpretativas de excelencia.
6 - 2 - 2 0 1 5
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CLÁSICA IBERCAMERA

DOS
JÓVENES
GENIALES
Philarmonia Orchestra London
Piano: Daniil Trifonov / Director:
Clemens Schuldt / Obras de
Beethoven y Chopin / Escenario:
L’Auditori / Fecha: 29 de enero.
Calificación #####

JOSÉ LUIS VIDAL BARCELONA

SANTI COGOLLUDO

dés de Novela Negra y fue nominada al prestigioso Glass Key.
En una isla de los fiordos occidentales, Gadar y Katrín, una pareja en
la ruina económica, y su amiga, la reciente viuda Líf, intentan montar un
pequeño hostal y un cambio de vida.
Cuando llegan a ese paraíso de la naturaleza, encuentran un pueblo
abandonado, sin cobertura de móvil
ni comunicación alguna. O más que
abandonado, habitado por una inquietante y esquiva presencia. Mientras tanto, al otro lado de los fiordos,
el psiquiatra Freyr, obsesionado por
la desaparición de su hijo años antes,
investiga el suicidio de una anciana
paciente. Y sus pesquisas lo llevan a
la isla donde Gadar Katrín y Líf se
esfuerzan en no perder la cordura.
La isla sobre la que se inspiró Sigurdardóttir es en realidad un apartado fiordo al que sólo se puede llegar en barco y no cuenta con comunicación alguna posible, alámbrica o
inalámbrica. El pueblo fantasma
también es real. Y ese aislamiento
era crucial para sus fines narrativos.
«El ser humano en una situación extrema muestra su verdadera cara.
Hay tres tipos de personas: los que
frente al horror y la catástrofe intentan socorrer al prójimo, los que se
quedan bloqueados o inmóviles y los
que pisan las cabezas de los otros.
No puedes saber qué tipo de persona eres hasta que no vives una situación así», explica.
El resultado de esa exploración
narrativa aterroriza tanto que los
lectores islandeses no se atreven a
dormir con el libro de Sigurdardóttir en la mesa de noche, y por eso

lo guardan en la nevera o dentro del
coche en el garaje. Para la autora, la
temida presencia en la isla «simboliza algo que queda latente en un sitio conservando su negatividad,
cuando se ha cometido una injusticia y no se ha resuelto», señala. Pero también pude interpretarse como
«la pesadilla de los padres de perder
un hijo». «Si el niño desaparece,
nunca pierdes la esperanza de encontrarlo, y por eso no acabas nunca de asumir la pérdida», explica.
Lo cierto es que el aterrador efecto de la novela es el resultado de un
trabajo de relojería. Ingeniera de for-

«NO PUEDES SABER
QUÉ CLASE DE
PERSONA ERES
HASTA QUE NO VIVES
UNA SITUACIÓN
EXTREMA»
«HAY TRES TIPOS DE
PERSONA FRENTE AL
TERROR: EL QUE
AYUDA, EL QUE SE
QUEDA INMÓVIL Y EL
QUE PISA CABEZAS»
mación, Sigurdardóttir llevaba tiempo reflexionando sobre la diferencia
entre thriller y novela negra. «Escribí este libro como un experimento,
para aunar con dos tramas paralelas
ambos géneros y potenciarlos mutuamente», reconoce.
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Denso, de música y de emociones, el concierto de la Philarmonia de Londres. Fue dedicado a la
memoria de Loorin Maazel cuya
frecuente y especial relación con
Ibercamera glosó sobria y emocionadamente Josep Maria Prats,
presidente de la entidad. Un ambiente, pues, de excepción. Y un
concierto a todas luces excepcional con la audaz juventud de dos
intérpretes veinteañeros, dos artistas que causaron auténtico
pasmo, de puro geniales.
Del pianista Daniil Trifonov
–que desempeñó la parte solista
del Segundo concierto para piano y orquesta de Chopin– ya podíamos esperarnos la excelencia,
reciente el recuerdo de su apabullante versión de los Estudios de
ejecución transcendental de Listz
en el Palau de la Música. Parece
ser que fue expreso deseo de Trifonov contar para esta gira con la
Philarmonia con un director joven. Y eso nos ha permitido conocer a Clemens Schuldt, un director al que habrá que seguir de
cerca, una rara combinación de
entusiasmo juvenil y de hondura
interpretativa.
En Chopin, Trifonov desplegó
esa mezcla de técnica sin limitaciones y de comprensión y revelación de la esencia de las músicas que interpreta que han subyugado a público y crítica:
ralentandos al borde de la heterodoxia, pianísimos que parecen
fiati de la Caballé en su apogeo, y
un rubato absolutamente chopiniano. Schuldt, por su parte, casi
consiguió poner seriamente en
duda la afirmación repetida sobre la escasa capacidad de Chopin para la orquestación. Parecía
estándonos diciendo el joven director que el que sabe buscar halla. Su fulminante versión de la
beethoveniana obertura de Coriolano –exagerada quizá, un poco monolítica, pero de contagiosa epicidad– fue un adelanto de
su magistral versión de la Heroica. Una incansable energía, una
concepción perfectamente clara
de la sinfonía, en que huellas de
los logros de las versiones historicistas –privilegiar los contrastes, cortar los calderones, clarificar las texturas– se daban la mano con el vuelo amplio, el
tratamiento sabio y rico del suntuoso sonido de la Philarmonia.
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el club del
subscriptor de

PARÍS. De Jean-Loup Felicioli i
França-Bèlgica. 2010. ANIMAe la filla d’una policia passeja a
un lladre. Texas (C).

www.tresc.cat 902 33 90 33

arts escèniqUes

Música

’Olivier Megaton. Amb Liam Nee2014. ACCIÓ. 109 min. Un antic
ment d’un crim. Utilitzarà les seves
pable. Cinesa Diagonal, Cinesa
Heron City, Cinesa La Maquignum.

os. Amb Cessar de Sutter i Koen
ica-Holanda. 2014. INTRIGA. 85
estimoni de l’apunyalament d’un
b. anglès).

. De Damien Chazelle. Amb Miles
4. DRAMA. 109 min. Un jove batea l’orquestra de jazz del seu conarà amb l’estricte director de la
al, Cinesa Diagonal Mar, Cinesa
Maquinista, Icaria (VOSE), ReSE) i Verdi Park (VOSE).

Nuri Bilge Ceylan. Amb Haluk Bil2014. DRAMA. 196 min. Un actor
judat per la seva dona, de qui esa seva germana, que s’acaba de
).

Humor musical i deliri

20 €
12 €

Ángel Martín i Ricardo Castella
clUb capitol - BARCELONA

Seguí, 1-9. Tel. 93 567 10 70

aria Sole Tognazzi. Amb Marghesi. Apta. Itàlia. 2013. DRAMA. 85
alla com a inspectora d’hotels de
seva vida. VOSE. 17.00.

De Michael Cimino. Amb Mickey
pta. EUA. 1985. INTRIGA. 134
atrapar un mafiós amb l’ajuda
va oriental. VOSC. 19.00.

NO: WINTER SLEEP. De Nuri Bil-

ilginer. Apta. Turquia. 2014. DRAegenta un hotel amb la seva dona
ada de divorciar. VOSE. 19.30.

Funcions del 6, 7 i 8 de febrer
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

Pocoswing i sinflow són els àlter ego musicals dels humoristes Ángel
Martín (sé lo que hicisteis) i ricardo castella (noche Hache). amagats
rere els seus pseudònims, canten a l’amor i a les misèries humanes amb
una posada en escena molt surrealista. les seves cançons tenen lletres
delirants i estan a cavall entre diversos estils musicals que no dominen.
es tracta d’una mena de concert informal en què Pocoswing i sinflow
acaben fent-li un flac favor a la música.

‘Dido & aeneas’
Pel Cor Jove de l’Orfeó Català
palaU De la Música - BARCELONA
Dilluns, 9 de febrer / A les 20.30 hores
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

28 €
50%

el cor Jove de l’Orfeó català tornarà a brillar amb l’exigent tasca de
portar a escena l’òpera del compositor barroc Henry Purcell basada
en textos de l’eneida, de Virgili. Un espectacle musical i escènic que
ha rebut en les seves representacions anteriors una crítica entusiasta
i que torna amb la direcció escènica de Marc rosich i un elenc de
solistes liderat per elisenda arquimbau i Josep-ramon Olivé, dirigits
per esteve nabona. Una cita imprescindible.

per a tr3sc bÀsic / preMiUM / sUbscriptors el periÓDico

per a tr3sc bÀsic / preMiUM / sUbscriptors el periÓDico

cine

Vins

mäki. Amb Turo Pajala i Susanna
a. 1988. DRAMA. 73 min. Un homent, somia deixar la presó i torou país. VOSE. 21.30.

LÈS. Can Jofresa, 85. Tel. 902 33

www.cinesa.es. Big hero 6. PadDoraemon. C. V3nganza. Autóman. Boyhood... Corazones de
... El club de los... El Gran Hotel
El séptimo hijo. Interestellar. Into
ma. La teoría del todo. Mortaden el museo 3... Relatos salvajes.
tation game. Whiplash. Capitán
D. Alma salvaje. Annie. Blackhat:
ovejas no pierden el tren. Nightac. The interview. Foxcatcher. El
D. Drácula: la leyenda... Bob EsD. Rastros de sándalo. C.

M. Claret, 8. Tel. 977 60 27 01. G.:
emes.cat. Cómo entrenar a tu...
by me Doraemon. C. Los pingüiptimo hijo. Corazones de acero.
El club de los... Blackhat... The
pitán Harlock. Annie. Las ovejas
woods. Birdman. Bob Esponja...

, s/n. Tel. 93 883 21 08. www.cime Doraemon. Big hero 6. C.
mío, ¿pero qué... V3nganza. The
e woods. Blackhat... La isla mí. Bob Esponja... Cast, C i VO. El
e interview. Whiplash. VO.

Zinelmadia.cat
cineMes girona - BARCELONA

4,50 €

Fins al divendres 27 de febrer
Venda d’entrades, a les taquilles

3,50 €

Zinelmadia.cat, el festival de cine basc de catalunya organitzat per
l’euskal etxea de Barcelona, compleix 10 anys i ho fa estrenant
seccions, espais i propostes. es programen 12 pel·lícules que, en
alguns casos, només s’han vist al festival de cine de donostia.

escapada d’enoturisme
torre Del VegUer - ST. PERE DE RIBES
Dissabte 21 de febrer, a les 11.00 hores
Reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

21 €
16 €

l’escapada d’enoturisme a Torre del Veguer t’oferirà un maridatge
de tres vins i quatre formatges. la visita s’iniciarà amb un breu relat
de la història de la finca, des del segle XiV fins a l’actualitat. està
catalogada com un monument històric artístic per la Generalitat.

per a tr3sc bÀsic / preMiUM

per a tr3sc bÀsic / preMiUM / sUbscriptors el periÓDico

arts escèniqUes

arts escèniqUes

arts escèniqUes

rdaguer, 22. T. 938852403. www.
La teoría... Foxcatcher. Annie.

Penedès

enyora, 35-37. T. 600716688. Dv.:
Ds.: Mai és tan fosc. C. Ds. i dg.:
l tren. Dj..: Leviatán. VOSE.

rim, 7. Tel. 93 890 24 13. The in-

lTrÚ

pal, 90. T. 938938103. www.cine. Stand by me... Siempre Alice.
as... Into the woods. El jugador.
o de Júpiter. Bob Esponja...

‘germans de sang’,
de ricard reguant

R. l’Onclet, 18. T. 902888300. G.:
emas.es. Ninja Turtles. Perdida.
ércules. La máscara del faraón.
an. Dios mío... Noche en el... El
iers. Spy game. Las flores de...

teatre MUnicipal - GIRONA

s, 36. T. 902 170831. G.: dv. i vig.
.es. Paddington. Corazones...
a del todo. V3nganza. Birdman.
Blackhat... Camino a la escueject Almanac. Bob Esponja... El
e interview. Dixie y la... C.

14 de febrer, a les 21.00 h
Entrades, a www.tresc.cat

22 €
15 %

‘la extraña pareja’,
de Joan pera
teatre passiÓ - CERVERA

8 de febrer, a les 19.00 h
Entrades, a www.tresc.cat

25 €
18,75 €

‘el petit Dalí’, la
història d’un geni
polioraMa - BARCELONA

8 de febrer, a les 12.30 h
Entrades, a www.tresc.cat

12 €
8€

Germans de sang narra la història de dos
bessons que són separats al néixer.

10 anys després, Joan Pera torna amb la seva
obra fetitxe amb el gran antonio dechent.

El petit Dalí és la història d’un geni, un nen
de figueres alegre, somiador i entremaliat.
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ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Fes-te’n soci a www.tresc.cat

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 14413

TARIFA: 1368 €

E.G.M.: 151000

ÁREA: 214 CM² - 20%
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cena d’un ambient diferent, en contínua transformació,
subtilment.
També la música és una
peça clau. El coreògraf repeteix col·laboració amb
Jim Pinchen, un músic
que entén que “la dansa
ha de respirar diferent
quan és ballada”. Noone
afirma contundent: “La
música és molt més important del que alguns coreògrafs volen admetre.”
Thomas Noone és un
coreògraf britànic que fa
més d’una dècada es va
instal·lar a Barcelona. Ara
que manté estable una
companyia lligant funcions de dansa per a tots els
públics, dansa integrada i
convidant altres coreògrafs perquè treballin amb
els seus ballarins mentre
ell rep encàrrecs de companyies més grans d’arreu
d’Europa, comprova que

Noone confia
que la dansa
guanyi pes, amb
el Sismògraf,
ara festival
estratègic

els seus companys de promoció a Anglaterra disposen de molta més capacitat econòmica per ser sostenibles. Però assumeix
que la tradició és diferent i
insisteix que hi ha camí
per créixer. De fet, celebra
l’aparició de Sismògraf,
ara, com a festival estratègic de la dansa. També el
director del Mercat, Francesc Casadesús, confia
que aquest punt, que ja estava compromès pel pla
integral de la dansa, permeti garantir una gira
més estable de les companyies de casa. ■

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

SECCIÓN: CULTURA

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 6 DE FEBRER DEL 2015

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb el seu
director titular, Francesc Cassú, en primer terme ■ SCCC

La sardana,
al Liceu
La Simfònica de Cobla
i Corda i Carreras per
cloure els actes de la
capital de la sardana
Irene Coll
BARCELONA

La formació gironina Simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya (SCCC) i la Coral Polifònica de Puig-reig
acompanyaran demà el tenor Josep Carreras al
Gran Teatre del Liceu (20
h), per homenatjar la sardana i el patrimoni musical català. Aquest concert,
dirigit per Francesc Cassú
i David Giménez, serà la
cloenda dels actes de Barcelona, capital de la sardana 2014 i s’emmarca
també dins del 16è Festival del Mil·lenni. Aquest
serà el debut al Liceu de la
Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que també actuarà el 15 de juny a
l’altre gran temple de la
música a Barcelona, el Palau de la Música Catalana.
La SCCC, nascuda el
2008 i impulsada per l’em-

presa Metalquimia, és una
formació única al món,
que fusiona els instruments de cobla de La Principal de la Bisbal, i els de
corda i percussió de la Jove
Orquestra de les Comarques Gironines, el projecte pedagògic de l’Orquestra de Cadaqués.
Un pas endavant
La SCCC ja ha enregistrat sis discos, tres dels
quals s’han presentat a
l’Auditori de Girona amb
la col·laboració d’artistes
reconeguts com ara Nina, Cris Juanico, Beth i
Manu Guix, en el cas de la
trilogia Llegendes: Llegendes del cinema, Llegendes del musical i Llegendes del pop & rock.
Els concerts al Liceu i al
Palau de la Música són
un important pas endavant per a la SCCC.
Tal com destaca Jaume
Lleixà, director tècnic del
projecte, la Simfònica de
Cobla i Corda “s’ha fet un
lloc en els festivals de música de Barcelona”. ■

