Taula de contingut
Un festival internacional per “ampliar la base”

3

Ara - 08/02/2019

Objectiu: socialitzar la música clàssica en directe

4

Ara - 08/02/2019

La capital europea de la música clásica

5

La Razón Cataluña - 08/02/2019

Barcelona Obertura quiere ser un referente europeo

6

Expansión Catalunya - 08/02/2019

Tot Viladesau

8

Diari de Girona - 08/02/2019

La Coral Regina, al Palau de la Música

9

El 9 Nou Osona i Ripolles - 08/02/2019

Mons paral·lels, talent osonenc

10

El 9 Nou Osona i Ripolles - 08/02/2019

La cultura popular pren els carrers de Barcelona

11

El Punt Avui - 08/02/2019

Celebrem Santa Eulália

12

La Vanguardia Que Fem - 08/02/2019

Capitalisme, plàtans i el rei Kong

13

Ara Play - 08/02/2019

Una intenció maca

14

El Periódico de Catalunya - Catalán - 08/02/2019

Música simfònica, avui al vespre a l’Auditori Pau Casals del Vendrell

15

El 3 de Vuit - 08/02/2019

Sol i triomfal

17

La Vanguardia - Catalán - 08/02/2019

+ concerts

18

La Vanguardia Que Fem - 08/02/2019

P.2

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 16634

TARIFA: 887 €

E.G.M.: 121000

ÁREA: 185 CM² - 22%

SECCIÓN: CULTURA

8 Febrero, 2019

Un festival
internacional
per “ampliar
la base”
X.C.
BARCELONA

El Barcelona Obertura Spring
Festival neix amb un propòsit
clar: “donar projecció internacional a la programació musical de
Barcelona”. Així ho va recordar
ahir el seu director, Víctor Medem. Per a la primera edició, que
se celebrarà del 4 al 17 de març, es
va tancar un cartell amb disset
concerts que majoritàriament
era la suma de les programacions
previstes per L’Auditori, el Palau
de la Música, el Liceu i la promotora Ibercamera. De fet, cadascuna de les tres institucions aporta 20.000 euros al funcionament
ordinari de l’oficina del festival.
A la llarga, però, la voluntat de
l’Spring Festival, que té un pressupost d’1,7 milions d’euros (més
els 239.000 de la programació
paral·lela de l’Obertura City+), és
bastir un cartell diferenciat d’altres propostes europees, o si més
no amb una línia artística més
definida i amb un horitzó: arribar
a tenir una oferta d’estrenes i
projectes que mobilitzin els melòmans internacionals. “Hi estem treballant”, diu Víctor García de Gomar, director artístic
adjunt del Palau de la Música i a
partir del setembre al capdavant
de la direcció artística del Liceu.
De moment, pas a pas. El primer
ha sigut explicar a fora què serà el
festival. “Hem destinat 39.000
euros a una campanya internacional”, diu Medem. Però també és
important mirar cap a la ciutat,
que sigui “un festival de ciutat”.
“Part del festival és subratllar
el que fem a Barcelona, que és un
centre musical molt important
però sembla que no ens ho creiem”, diu la directora artística del
Liceu, Christina Scheppelmann.
Tanmateix, per projectar-se a
l’exterior és fonamental saber
projectar-se a casa i aconseguir
que, com diu Medem, “durant
dues setmanes de l’any la música clàssica sigui la gran protagonista a la ciutat” i que interpel·li
“un públic no només melòman,
sinó més ampli”. És a dir, cal ampliar la base aquí, que la ciutat
s’ho cregui.e

Foto de família dels implicats
en el festival. BARCELONA OBERTURA
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MÚSICA

El Cor Jove de l’Orfeó Català participarà en dos concerts del Festival Obertura City+. RICARDO RÍOS / PALAU DE LA MÚSICA

Objectiu: socialitzar
la música clàssica en directe
Barcelona Obertura inclou una programació gratuïta als deu districtes de la ciutat
XAVI CERVANTES
BARCELONA

Tot just fa un any es va presentar la
programació de la primera edició
del Barcelona Obertura Spring Festival, que se celebrarà del 4 al 17 de
març. Matthias Goerne, Iréne Theorin, Kent Nagano, Daniil Trifonov
i el Rias Kammerchor són alguns del
noms destacats d’aquest festival impulsat per Barcelona Global, el Liceu, L’Auditori, el Palau de la Música i la promotora Ibercamera.
Aleshores també es va avançar que
hi hauria una programació paral·lela en diferents llocs de Barcelona,
però faltava concretar-la i, per tant,
no hi havia prou arguments per valorar-ne la magnitud. Fins ahir.
La idea de l’Institut de Cultura de
Barcelona (Icub), aleshores amb el
socialista Jaume Collboni al capdavant, era implicar el festival en una
programació paral·lela que contribuís a escampar la música clàssica
per la ciutat, a socialitzar-la. A canvi, l’Ajuntament aportaria 300.000
euros provinents de la taxa turística, 239.000 dels quals corresponen
al pressupost d’aquesta programació paral·lela batejada amb el nom
d’Obertura City+: 33 concerts, del
5 al 17 de març, repartits entre els
deu districtes i en espais com ara el
MNAC, el Centre Cívic Zona Nord
de Ciutat Meridiana, la Casa Batlló,

Can Framis, la Fabra i Coats, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i el Casinet d’Hostafrancs, entre d’altres. El
model s’assembla a les relacions que
l’Ajuntament ha establert amb altres festivals com el Primavera
Sound, que també ofereix concerts
gratuïts a la ciutat.
Finança la taxa turística

Tal com diu el comissionat de Cultura, Joan Subirats, es tracta de “saber redistribuir l’èxit” d’iniciatives
com el Barcelona Obertura Spring
Festival i que “transcendeixi” les
institucions on es fa. El propòsit és
que “el batec del festival no se senti només a les tres cases [Liceu,
L’Auditori i Palau de la Música] sinó a tot arreu, perquè tan important
és el que es fa a les tres cases com a
la resta de la ciutat”, explica Subirats, inserint el discurs en el relat
sobre el retorn social i la “democratització de la cultura”. “El festival
havia de tenir un retorn social, sortir de les institucions”, diu el director de L’Auditori, Robert Brufau.
Per a Subirats també és destacable
que l’aportació econòmica municipal no surti dels pressupostos de
Cultura sinó de la taxa turística,
“que l’èxit turístic de la ciutat sigui
compartit”.
Tant l’Icub com la Generalitat, la
Diputació de Barcelona i el ministeri de Cultura participen en l’economia del Barcelona Obertura Spring

Diners
L’Ajuntament
de Barcelona
aporta
300.000
euros al
festival
Implicació
El Liceu, el
Palau de la
Música i
L’Auditori
s’impliquen
en el City+

Festival aportant diners als pressuspostos generals del Liceu, el Palau de la Música i L’Auditori. Tanmateix, l’Ajuntament hi fa una
aportació addicional, els 300.000
euros, que ja des del principi, i com
recorda Subirats, estava “condicionada” a l’existència d’una “articulació entre els visitants famosos [els
artistes internacionals] i el talent
jove local”.
A partir d’aquesta premissa, la
programació de l’Obertura City+
s’ha organitzat combinant “artistes
joves, cossos estables de les tres institucions musicals i els nou estudiants de superior seleccionats en una
convocatòria oberta”, explica el director artístic del festival, Víctor
Medem. Per exemple, els cors de
l’Orfeó Català participaran en tres
concerts d’Obertura City+, incloenthi el que el Cor Jove i el Cor Juvenil
Clavé XXIcompartiran a Ciutat Meridiana amb el Cor i Orquestra del
projecte social Vozes, i en què interpretaran obres de Mozart, Holst i
Morricone. També hi haurà concerts de formacions de cambra sorgides de l’OBC i músics que han passat pel Festival Emergents de L’Auditori, com el Cosmos Quartet i el
Kebyart Ensemble, entre d’altres. I
el Cor de Dones del Gran Teatre del
Liceu farà un concert de cors operístics wagnerians. Tot plegat, d’acord
amb un equilibri estètic i el compromís amb el talent jove.e
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La capital europea de la música clásica
PALAU DE LA MÚSICA

Arranca la primera
edición de Barcelona
Obertura Spring
Festival para atraer al
turismo cultural

Cifras

300.000

euros, del
fondo de la tasa
turística, es lo
que aporta el
Ayuntamiento a
un certamen
que cuenta con
más de dos
millones de
presupuesto

Carlos Sala - Barcelona
Palau de la Música, Gran Teatro
del Liceo y el Auditori decidieron
a finales de 2017 fusionar durante
unas semanas sus programaciones para dar mayor visibilidad a
la riqueza de sus contenidos. El
objetivo era conseguir un «paquete» tan atractivo que invitase a los
melómanos de todo el mundo a no
poder resistirse a visitar la ciudad
y, con el paso del tiempo, acabar
por convertirse en una de las capitales europeas de la música
clásica. El proyecto ya ha germinado y del 4 al 17 de marzo arrancará un festival que presentará
hasta 17 grandes conciertos de
algunos de los mejores intérpretes internacionales. Nace así la
primera edición del Barcelona
Obertura Spring Festival.
En total, serán 50 conciertos
repartidos en los diez distritos de
la ciudad que convertirán Barcelona en un auditorio global. Entre
los grandes nombres que pasarán
por la capital catalana están Valery Gergiev, Kent Nagano, Diana
Damrau, Daniil Trifonov, Tabea
Zimmermann, Jonathan Nott,
Grigory Sokolov, Irene Théorin y
Matthias Goerne, entre otros.
«Siempre ofrecemos actividades
de muchísima calidad. Barcelona

50

conciertos se
podrán ver
durante estas
dos semanas,
de los grandes
nombres a las
actuaciones
gratuitas
es una ciudad de un acento musical muy importante. El festival no
es otra cosa que una forma de
sacar pecho y demostrar lo mucho que tenemos que ofrecer»,
aseguró ayer Christina Scheppelman, directora artística del Liceo,
que estos días ofrecerála una
producción de «Rodelinda», de
Händel, la ópera «Hamlet», en
versión concierto y un recital de
la soprano Irene Theorin.
En cuanto al Palau, Grigory
Sokolov ofrecerá un concierto
depiano; el barítono Matthias
Goerne, con el pianista Leif Ove

Andsnes, hará un recital y Valery
Geregiev dirigirá a la Mariinsky
Orchestra con Daniil Trifonov al
piano. Por último, el Auditori
contará, entre otros, con el debut
del director Kent Nagano en la
ciudad con la OBC y Jean Yves
Thibaudet al piano o un nuevo
programa de la Mariinsky Orchestra dirigida por Gergiev. «Es un
festival de ciudad, que implica a
más de 40 entidades y que quiere
ser un escaparate de lo mejor que
tiene que ofrecer a la ciudad. De
momento, hemos conseguido
atraer a 18'0 personas que ven-

La cúpula de
los grandes
equipamientos
musicales de la
ciudad ayer en la
presentación del
nuevo festival

drán a Barcelona sólo por sus
conciertos», afirmó Víctor Médem, director del certamen.
Además de los conciertos principales, se han organizado 33 actos gratuitos que se podrán ver
en diferentes espacios de la ciudad. Bautizado como Obertura
City+, el ciclo contará con nombres jóvenes de primer nivel
como Pau Codina, Marc Heredia,
la soprano Mercedes Gancedo, el
guitarrista Ferran Talarn o Laura del Río. El presupuesto total de
la iniciativa supera los dos millones de euros.

La 080 cierra con aires de renovación y relevo generacional
R. B. - Barcelona
La firma «113 Maison» ha abierto la ultima jornada de la 080
Barcelona con su colección «Primer florilegi», formada por
«piezas de autor hechas a mano»,
que reciben tratamientos textiles experimentales y buscan recuperar los procesos de trabajo
tradicionales. Cada prenda de la
colección se ha trabajado individualmente, «dejando espacio
para dotarla de personalidad y
alma», y el resultado han sido
siluetas alternativas y abstractas conseguidas, sobre todo, a
través de superposiciones, volúmenes exagerados, rotos y dra-

peados, todo bajo un campo
cromático negro, blanco, azul
oscuro y gris.
Por su parte, la marca mallorquina «Aubergin» ha vuelto a la
pasarela con su colección «Visual
optimism», inspirada en referentes del mundo artístico, como la
pintura de Antonio López o las
obras de Klimt, y su visión de la
belleza femenina. La colección ha
seguido una línea basada en la
estética de los opuestos: uno refinado y femenino con tejidos vaporosos y estampados «aubergine», y otro más estructurado con
volúmenes derivados de la sastrería masculina, con cortes rectos
y prendas oversized.

Durante la mañana también
tuvo lugar la presentación del
nuevo perfume de la actriz y
«chica Almodóvar» Rossy de
Palma, «Eau de Protection, Rosa
Hechizada», creado de la mano de
la perfumería «Etat Libre
d’Orange» y descrito como un
«filtro mágico». Por último, la
diseñadora catalana Agnès Sunyer ha sido la encargada de dar
por finalizada la última mañana
de desfiles con su colección
«RYOK?», inspirada en los colores y las texturas captados en un
viaje a Tokyo y Kyoto. En total,
cuatro intensos días que marcan
un claro relevo generacional en
la moda catalana.

Uno de los desﬁles que despidieron ayer la semana de la moda catalana
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Ocio y cultura

PauGuardans.

Barcelona
Oberturaquiere
ser un referente
europeo~
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OClO Y CULTURA
EL GRAN
TEATRE
DELLICEU,EL PALAU
DE LA MOSICA
CATALANA
Y L’AUDITORIHAR/~NPORPRIMERA
VEZUNFESTIVAL
CONJUNTO,EL BARCELONA
OBERTURA
SPRING
FESTIVAL,QUEINCLUIR~,TAMBII~N33 CONCIERTOS
GRATUITOS
DENUEVOS
TALENTOS
DE LA INTERPRETACION
ENLOSDIEZ DISTRITOS
DE LA CAPITAL
CATALANA.

Barcelona busca posicionarse en el
mapa de la mt sica cl&sica europea
David
Casals.
Barcelona
Barcelonaquiere ser durante
15 dias la capital europeade la
mflsicacl~sica. Entreel 4 y el
17 de marzode 2019, se citar~in grandeshombres
de la escena internacionalen un fesrival que, por primeravez, har&nconjuntamente
las principales instituciones musicales
de la ciudad: el GranTeatre
del Liceu,L’Auditoriy el Palau de la MflsicaCatalan&
En
el proyecto, que promueveel
lobbyBarcelonaGlobal,parficipan tambi~nel Conservatori del Liceu, la promotora
Ibercameray el Ayuntamiento de Barcelon&
La iniciafiva es tm ejemplo
de colaboraci6npfiblico-privada y pretende consagrar
Barcelona comouna desfino
para los mel6manosen una
@oca
del afio en quesigue haciendomucho
frio en las capitales de referenciade la mfisicacl~sic&
E1 Barcelona Obertura
Spring Festival tambi~nbusca acercarla mfisicacl~ica al
gran pflblico, por lo que se
programar~in33 conciertos
por toda la ciudad,queir&na
cargo de j6venestalentos que
han pasadoun riguroso proceso de selecci6n. Lofinico
que tienen quehacer los interesadoses inscribirse por In-

Valentf
Oviedo,
queesdirector
general
delLiceu
desde
marzo
de2018;
Robert
Brufau,
quedirige
UAuditori
desde
diciembre,
y Joan
Oiler,quedesde
2010
esel director
general
delPalau
dela MOsica.
ternet. Losespect~iculosse
har~n en lugares emblem~ticos comola c~cel Modeloy
la antigua f~brica Damm,
que
por primera vez acoger~i un
conciertode mflsicacl~sic~_
"Queremosayudar a posicionar Barcelona comodestino internacional de turismocultural", asegur6 ayer
en rueda de prensa Ramon
Agenjo,presidente de Barcelona Obermr&
Se trata de una
iniciafiva queen2015pusoen

El nuevo
festival
se har~ en mare
y es un ejemplo
de colaboraci6n
I~blico-privada

marcha Barcelona Global,
conel objetivode dar a conocer en todo el mundo
los conciertos de mfisicacl~sica que
puedentener m~isatractivo
para un pfiblico intemacional.
E1 presupuestode la programaci6n
oficial es de 1,7 millones, a los quehayqueariadir 300.000euros que aporta
el consistorio y los 250.000
euros que costar~mlos conciertos gramitos.
E1 director artistico del

nuevo festival, Victor Menem,explic6 que la programaci6nconsta de 17 conciertos, que incluyen a "grandes
cabezasde cartel" de la escena nacionale intemacional.
Entre ellos, sobresalenlos
directores de orquestaValery
Gergiev, Jonathan Nott y
Kent Nagano;el violagambista y especialistaen mflsicaantigua Jordi Savall; las sopranos Diana Damraue Irene
Th~orin;el pianista y compositor DaniilTrifonov,y la int~rprete de viola TabeaZimmermann.Tambi~nse implicar~in los conjuntosestables
de cada casa, comolos coros
del Orfe6Catal~, la Orquesta
Simf6nicade Barcelonai Nacional de Catalunya (OCB)y
la orquestaycorodel Liceu.
Repertorio
E1 programaincluye composiciones emblemfiticascomo
la tercera y la quinta sinfonias de Malher,la novenade
Beethoven, La consagraci6n
de la primavera
de Stravinsky,
el Requiemde Tom~sLuis de
Victoria, Roselindade H~indel
ylos tres grandesciclos de lied
de Schubert. RamonAgenjo
est~ convencido de que la
propuestatendril ~xito:"Ir~t a
mils y va a ser un producto
que funciona".

Lossonidos
del ’ReySol’
y deLutero
Llums
d’ antigaes
el nuevo
festivalque
organiza
EAuditori,
quetienelugarIuem
desusinstalaciones.
Eniglesias
delcentro
deBarcelona,
que
hansidotestigode cbmo
sehatransformado
la
ciudad
a Io largodelos
siglos,
sehar~unciclode
conciertos
quepretende
acercar
desde
la
vertiente
musical
a
grandes
flgurasquehan
supuesto
unantesy un
despu6s
enla historiade
Occidente.
Esteafio,el
protagonismo
Io tendr~n
los monarcas
absolutos
franceses
-a trav6sdela
mOsica
decuerda
y
clavecfn
quese
interpretaba
enla corte
deVersallesy la figura
del te61ogo
alem~n
MartfnLutem,
quehace
500afiosimpuls6
la
Reforma
Protestante,
y quetambi6n
tuvoun
impacto
a nivellitOrgico
y musical.
Justin
Taylor,
int6rprete
de21afios
y considerado
como
una
figurerevelacibn
del
clavic6mbalo,
actuar~
estanoche,
y el dfa12
Io har~VoxLuminis,
un
esemble
especializado
enmOsica
antigua.
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L’Auditori de Girona tancarà demà de manera oﬁcial l’Any Viladesau, que s’ha
organitzat per commemorar el centenari del naixement del músic.

Tot Viladesau
Port Bo, Peix Fregit, Jordi Molina, Di-versiones i Blas participaran a la

gala d’homenatge a la Sala Montsalvatge, amb La Principal de la Bisbal

CONCURS A MASQUEFA
(ANOIA) I LA COBLA
MONTGRINS

Robert Roqué
GIRONA

■ Demà dissabte dia , a les .
hores, a l’Auditori de Girona, es
clourà de manera oficial l’Any Viladesau, amb motiu del centenari
del naixement d’aquest músic,
que es va escaure l’any passat.
Indubtablement, la vida i l’obra
musical de Viladesau han estat lligades a la música i, sobretot, a la
sardana, tant en la tasca d’instrumentista de tenora com en la de
compositor però, a més de les
moltes sardanes compostes per
ell, Viladesau oferí temes per a cobla, havaneres i àdhuc, ballables
com boleros, que foren interpretats per Jorge Sepúlveda. Per això
en aquest acte de demà a més la
cobla La Principal de la Bisbal i
pendran part els grups d’havaneres Port bo i Peix fregit, Jordi Molina, Di-versiones i Blas, que ens
podran oferir les diferents facetes
de tota una vida dedicada a la música.
D’aquesta manera s’acaba oficialment l’Any Viladesau, amb un
gran recordatori de qui fou un excel·lent músic, compositor i català.
A tall d’anècdota, esmentem
que en un Aplec de sardanes de
Girona s’autoritzà que es toqués
La santa espina, que fou la de conjunt amb quatre cobles. Abans de
començar, Viladesau es posà dret
i digué als músics : «Nois, això s’ha
de tocar drets» i tots els intèrprets
així ho feren.
Vaig tenir l’honor, l’any ,
d’escriure i, a través del GISC, publicar la seva biografia.

PALAU DE LA MÚSICA
I FRANCESC PUJOL
El passat dijous  de gener, a la

Sala d’Assaig de l’Orfeó Català del
Palau de la Música Catalana es
presentà el disc Francesc Pujol i
PonsSardanes per a cobla.La part
musical d’aquest enregistrament
anà a cura de la Cobla de Cambra
de Catalunya, sota la direcció de
Jesús Ventura. L’esdeveniment
s’emmarca en la inauguració de
l’exposició L’estrena de compositors catalans al Palau (-).
El nou disc vol divulgar l’obra
per a cobla d’aquest autor, que va
ser un dels principals impulsors
de l’Orfeó Català, així com de la
programació del Palau de la Mú-

L’exposició l’organitza el CEDOC i fa un repàs de programes
de concert, partitures originals, fotografies i correspondència de les
estrenes d’obres de compositors
catalans al Palau entre els anys
 i el .
La mostra es podrà visitar gratuïtament fins el diumenge 
d’abril. Entre la documentació
que s’hi podrà veure s’hi trobaran
peces relaciones amb el món coral, simfònic, música de cambra i
de cobla. Així, s’hi al·ludeix a
noms com el citat Francesc Pujol,
Juli Garreta, Enric Morera, Joaquim Serra, Joan Manén o Eduard
Toldrà, entre d’altres.

L’Ajuntament de Masquefa ha

La FRASE

Roqué i Viladesau.

sica durant la a meitat del s. XX.
El volum recull fins a  sardanes,
compostes al llarg de  anys de la
seva vida. En són títols Cants de
Mallorca, Xamosa, Garlaire, L’entremaliada o Joc d’infants. La selecció de peces ha seguit els criteris habituals de Músics per Cobla,
impulsors del disc: a partir de
l’obra completa s’ha triat segons
criteris musicals les obres més interessants.
El volum incorpora, com és habitual, un llibret explicatiu amb
dades molt interessants. Així, hi ha
un resum biogràfic de Pujol i un
catàleg de la seva obra per a cobla,
entre d’altres dades. Aquesta tasca
de documentació és possible gràcies a Albert Fontelles, qui ha investigat sobretot al CEDOC, on hi
ha l’obra de Pujol dipositada.
Com és habitual, la Cobla de
Cambra de Catalunya la integren
en aquest disc més músics dels
habituals: s’hi reuneixen intèrprets consolidats amb joves promeses. Així, Músics per la Cobla
treballa per oferir oportunitats als
nous músics i permet consolidar
el món musical de la cobla.
La discogràfica responsable de
l’edició és Picap, i s’emmarca dins
de la Col·lecció Clàssics, un dels
projectes més característics de
Músics per la Cobla. Se n’han editat  unitats i es podrà comprar
el dia de la presentació. El seu preu
previst és de  . També es pot
aconseguir si s’és membre de Músics per la Cobla. Per esdevenirne, només cal sol·licitar-ho a través del correu electrònic
mpc@musicsperlacobla.com o al
formulari de contacte de la pàgina
electrònica.

Voldria destacar
que en Viladesau
ha deixat escola, ha
tramés el seu saber de
mestre, donant classes i
formant nous
instrumentistes»
 Josep Lluís Vilaseca i Guasch.
(Barcelona, 8 de març de 1930)
És un advocat català, dirigent
esportiu, i fou diputat al
Parlament de Catalunya

L’AGENDA
AUDICIONS
 DIUMENGE DIA 10 DE FEBRER

Cassà de la Selva  Pavelló Polivalent, Cobla

Selvatana. 16.30 h. 44è aniversari dels
«Amics de la Sardana» de Cassà.
Maçanet de la Selva  Pista Jardí. Cobla

Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 12.00 h.
Cassà de la Selva  Pavelló Polivalent, Cobla

Selvatana. 16.30 h. 44è aniversari dels
«Amics de la Sardana» de Cassà.
Palafrugell  Plaça Nova. Cobla La Principal

de Banyoles. 12.00 h.
Sant Esteve del Monestir  Plaça Lluís Tor-

catis. Cobla Sol de Banyuls. 11.30 h.
Vila-sacra Plaça. Cobla Costa brava.

12.30 h.
 DIJOUS DIA 14 DE FEBRER

Montesquiu  Plaça. Cobla Costa Brava.

12.30 h.

CONCERTS
 DISSABTE DIA 9 DE FEBRER

Girona  Auditori. Cobla La Principal de la
Bisbal, Grups d’havaneres Port Bo i Peix fregit, Jordi Molina i Di-versiones i Blas, 20.30 h.
 DIUMENGE DIA 10 DE FEBRER

Banyuls de la Marenda  Sala Bartissol. Cobla La Principal de la Bisbal. Concert 11.30 i
ballada 16.00 h.

presentat les Bases de la a edició
del Premi de composició de música per a cobla Masquefa i Montgrins , dotat amb . . La
data límit per enviar les propostes
és el divendres  de febrer i és una
nova oportunitat per als compositors de la formació musical més
típica de Catalunya.
Cal presentar obres originals i
inèdites, sense haver-se interpretat en públic prèviament, i tampoc
premiades. Han de tenir una durada màxima de  minuts, de
tema lliure. Cal que estiguin instrumentades per a cobla d’ instrumentistes. Tanmateix, es poden presentar obres per a cobla i
un instrument solista. Les Bases
també indiquen que «s’accepta un
paper de percussió ad libitum».
Aquestes obres s’estrenaran en
un concert el diumenge  d’abril,
a les . h., a la Sala Polivalent
de La Fàbrica Rogelio Rojo de
Masquefa. Allà es donarà a conèixer la guanyadora. Tanmateix, el
jurat es reserva el dret de premiar
una única obra o bé de distribuir
lliurement la dotació entre les finalistes. D’altra banda, l’organització també es reserva el dret de
declarar el premi desert, sense
que afecti al possible atorgament
d’accèssits, segons acordin.
Aquest Premi s’emmarca en el
cicle de música estable «Masquefa sona bé», que «promou la divulgació musical a la vila de Masquefa». I en el marc de la cobla, vol ser
una «plataforma de difusió per als
nous valors del món de la cobla»,
amb la col·laboració de la CoblaOrquestra Montgrins. La idea no
només és que hi hagi obres noves
de compositors, sinó que també el
públic profà s’interessi i escolti
música per a cobla. Aquesta a
edició consolida la proposta i demostra l’encert a l’hora d’impulsar
l’activitat.
«Masquefa sona bé» comptarà
enguany amb  concerts d’estils
diferents com òpera, swing, son
cubano o bandes sonores de
pel·lícules. En aquest cas serà amb
la GIOrquestra i Marc Timón, el
diumenge  de novembre, a les
. h. La formació hi interpretarà diverses adaptacions de Marc
Timón, qui també dirigirà el concert.

ACORD AMB ANETO
La Confederació Sardanista de

Catalunya ha renovat l’acord amb
la firma de caldos Aneto per oferir
productes als concursos i Aplecs
de sardanes d’aquest any. Aquest
acord suposa la consolidació d’un
projecte de relació empresarial
que aposta per la sardana. L’acció
contempla lliurar més de .
brics, més de . bosses i 
lots a  Aplecs i  concursos de
colles de sardanes.
El conveni i el procediment serà
molt similar als anteriors, basat en
tetrabrics de litre, bosses i lots de
producte. Aquests elements promocionals serviran a les entitats
per trobar noves formes d’engrescar els assistents i recaptar recursos amb activitats com sorteigs.
Com en ocasions anteriors, caldrà
fer difusió del projecte a través de
les xarxes socials, l’etiqueta identificativa de la qual es donarà a conèixer properament.
Les entitats participants també
hauran de fer públic aquest patrocini amb la inclusió del logotip
d’Aneto als cartells, programes,
continguts de xarxes socials, etc.
També caldrà retratar l’activitat de
promoció del producte i facilitarne imatges a la Confederació Sardanista de Catalunya.

HA MORT «KIM»
RUSCALLEDA
El  de gener va morir als 
anys Joaquim «Kim» Ruscalleda,
impulsor del Càmping Botànic
Bona Vista de Calella, on hi va implementar un concert de sardanes
cada estiu, i l’edició de discs amb
la nostra dansa.
«Kim» Ruscalleda va impulsar
primerament al seu càmping les
Festes de Primavera, en què s’hi
aplegaven sobretot músics i sardanistes per ballar. Després,
aquesta activitat es va convertir en
una festa més limitada, però sempre de caire sardanista. La seva
passió per la sardana i per la cultura catalana el va portar a crear
un concert de sardanes com a activitat lúdica per als seus campistes. D’aquesta manera va celebrarne diverses edicions, amb un notable reeiximent entre la seva
clientela. Paral·lelament es va dedicar a editar discs de sardanes
per als seus clients i el públic sardanista. En va arribar a editar fins
a deu. Aquestes activitats testimonien un important esforç per difondre la sardana i la cobla entre
públics foranis.
«Kim» Ruscalleda va rebre el
Premi al Mèrit Cívic de la Federació Sardanista de Catalunya l’any
, i l’Agrupació Sardanista de
Calella va estrenar-li una sardana
de Jordi Feliu al tradicional Concert de Nadal de Calella, el .
Va ser el fundador del Càmping
Botànic Bona Vista de Calella, un
emplaçament que va preparar ell
mateix i que va voler que fos un
aparador de la Natura. En aquest
sentit, el seu càmping va ser dels
primers d’Espanya en rebre diverses certificacions relacionades
amb el medi ambient.
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La cultura popular pren
els carrers de Barcelona
a És la gran protagonista de les festes de Santa Eulàlia, que enguany estrenen nova diada

bastonera i celebren la reobertura d’El Ingenio, l’emblemàtic taller d’imatges festives de la ciutat
Redacció
BARCELONA

Per Santa Eulàlia, les associacions i les colles que
mantenen viva la cultura
popular d’arrel tradicional
fan sortir al carrer gegants
i gegantes, dracs, diables,
esbarts, l’àliga de la ciutat
i, al capdavant, la gegantona Laia, que representa
santa Eulàlia, copatrona
de Barcelona. Aquestes
festes, en què els membres
més joves d’aquests collectius hi participen molt
activament i tenen un protagonisme especial, s’enceten avui i fins al dia 12
de febrer ompliran d’ambient els carrers barcelonins. Una de les grans novetats d’aquest 2019 és
l’estrena, demà, de la Diada Bastonera de Santa Eulàlia, que neix per donar a
conèixer els diversos balls
que conviuen a Barcelona i

els de les colles convidades
d’altres indrets, entre les
quals destaca la Colla Bastonera de Londres. Així
mateix, enguany també se
celebra el centenari dels
gegants nous de la Casa de
la Caritat, que coincideix
amb les celebracions dels
160 anys dels gegants vells
–es poden veure del 3 al 10
de febrer al Palau de la Virreina, on hi ha l’exposició
Gegants de Corpus vs. gegants de Carnaval, acompanyats de figures convidades d’altres indrets de
Catalunya i del País Valencià–. Un altre festejament
és la pròxima reobertura
d’El Ingenio, l’emblemàtica botiga i taller d’imatgeria festiva, màgia i articles
de fusta fundada el 1838 i
que va haver de tancar fa
més d’un any. Per celebrar-ho, un nou gegant
d’El Ingenio encapçalarà
una cercavila de màsca-

La gegantona Laia representa santa Eulàlia, copatrona de Barcelona. És una de les grans
protagonistes de les festes juntament amb altres gegants i gegantes, dracs i diables ■ ARXIU

res, capgrossos, gegants i
altres elements festius.
Més
protagonistes
d’aquest any seran les
puntaires i els castellers.
Les més de cinc-centes
puntaires arribades d’arreu de Catalunya que des
de fa onze anys es reuneixen al carrers dels Arcs i al
Portal de l’Àngel per mostrar el seu art de fer puntes de coixí (diumenge),
seran homenatjades amb
una gran catifa de flors
que representarà la punta
de coixí barcelonina. Per
la seva banda, com cada
any, les colles castelleres
de Barcelona, Sants, la Vila de Gràcia, el Poble-sec,
la Sagrada Família, la Jove
de Barcelona i Sarrià aixecaran els seus castells davant la balconada de
l’ajuntament per encetar
la temporada amb la primera diada castellera de
l’any (diumenge).
Els orgues barcelonins
Un altre plat fort del
programa arriba demà,
quan sis organistes professionals descobriran la història i els secrets dels orgues principals de la ciutat
i oferiran, amb cadascun
d’ells, un breu concert. La
ruta, gratuïta però amb
inscripció prèvia, començarà a les 10 del matí al Palau de la Música Catalana.
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Celebrem Santa

,ulhlia

ACTIVITATS
DECULTURA
POPULAR,
BALLSI CONCERTS
DURANT
LA FESTA
MAJOR
D’HIVERN
[r

Santa EulMia,la patronad’hivern de Barcelona,torna,
corn cada febrer, per reivindicar el seu prota~onisme. Els
Protocols de l’Aliga donaran el tret de sortida de la festa
major d’hivern, aquesta tarda,
ambgegants,diables i altres figures festives que ballaran a la
plaga de Sant Jaurne (20h).
rn~s, hi haurh portes obertes
a l’Ajuntament,rnuseus i centres cukuralsde la ciutat.
Tradi¢i6
festiva
Dem~dissabte, es dur/~ a terme
la DiadaBastoneraa l’avinguda de la Catedra101h),i s’organitzaran rutes-concert per visitar sis orgues de Ciutat Vella
que s’han restaurat, cornel del
Palau de la Mdsica,el del Palau Gtiell i el de la eatedral(de
10 a 17h, cal inscripci6 pr~via).
Una cercavila de capgrossos i
m~scares, ambsortida davant
del Liceu, celebrar~la reober-

FOTO:ARIADNANALDA

tura de la botiga El Ingenio
ambespais i tallers dedicatsa
07.30h), i el correfoc cornenga- l’educaci6sexual, els jocs de
taula alternatiusi la justlcia clir~ a la pla~aNova(20.15h).
m~tica,entre d’altres. A1vesLaLaliJove
pre, la mfsica agafar~ protaAI Mollde la Fusta trobareu,
gonismearnb els concerts de
tamb6dissabte, la Lali Jove,
Beals the Band, Marcel L~za-

ra i Jdlia Arrey, Suu, Doctor
Prats i Angangas. Diumenge,
la Moixiganga,
els Falconsi la
diada castellera us esperena la
plaqa de Sant Jaume00h).
Laiesi gegants
Enguanyse celebra el centenari dels gegantsnous de la Casa
de la Caritat i els 160anysdels
gegantsvells, que estaran al
Palau de la Virreina. Tamb6
hi trobareu l’exposici6 Laies,
les gegantes, ambfigures tom
la Laiadels Gegantsdel Pi i la
gegantonaLaia 01 i 12/2). Totes desfilaran plegadesen la
passejadai el ball de les Laies,
queposar~punti final a la festa (12/2, 18.45h).
SANTA
EULJlLIA2019
DIVERSOS
ESPAIS.
DEL8 AI_ 12/2.
CONSULTEU
ACTIVITATS
I HORARIS.
PREU:GRATUTT.
¯ Lameva.barcelona.
cat/santaeulalia/ca/santa-eulalia

Ara Play
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ESCENES

Capitalisme, plàtans i el rei Kong
Agrupación Señor Serrano porta al Teatre Lliure una versió renovada del ‘Kingdom’ estrenat al Grec.
Acostumada a girar sobretot per escenaris estrangers, la companyia gaudeix de tornar breument a casa

L

a mortalitat és un concepte
relatiu. Amb alguna escletxa.
Fixeu-vos en King Kong. De
tant en tant apareix alguna
versió cinematogràfica que li
impedeix caure en l’oblit, la veritable
desaparició. Més exemples? Què tal el
del capitalisme? ¿Us heu fixat en la capacitat que té per resistir qualsevol
amenaça, se’n digui consciència social,
radicalisme ecològic, nàusea per l’excés
de consumisme? El goril·la etern i el capitalisme indestructible són al centre
de Kingdom, el muntatge més recent de
la companyia Agrupación Señor Serrano. Al juliol el van estrenar al Lliure, en
el marc del Grec, i ara hi tornen amb una
versió renovada, un cop polits alguns
detalls que no acabaven d’encaixar en
aquella primera versió.
Fa molts anys que els Serranos volten pel món. En tot aquest temps han
consolidat un llenguatge propi fet de
l’apropiació de materials poc habituals
(tot i que això cada vegada és menys
cert) sobre l’escenari: cinema en viu, reinterpretació d’imatges preexistents,
narració amb maquetes i miniatures,
performance i ball...Per no encasellarse i per no privar-se de la possibilitat de
créixer, es van plantejar el repte de modificar una mica els seus codis. I a Kingdom van incorporar una figura tan clàssica com la de l’actor (quatre, en concret) i un músic en viu. “Però no t’imaginis res semblant al teatre costumista”,
adverteix Àlex Serrano, cap visible que
dona nom a la companyia, com si hi hagués risc de pensar que les ganes de revolució havien fet estralls sobre els seus
processos creatius. Per si de cas, ho vol
puntualitzar: “Els actors no fan de personatges, són narradors”.
A més del capitalisme i King Kong, a
la seva peça hi ha un altre element que
els lliga tots dos: l’efervescent negoci
dels plàtans, i com van passar de ser
fruits desconeguts en aquest costat del
món a resultar una fruita imprescindible en la nostra dieta, barata, present a
qualsevol botiga de qualsevol racó. Aliment de micos, berenar de nens, metà-

VICENÇ VIAPLANA

fora viva del capitalisme a partir de la fiestar. No hi ha, doncs, espai per al magura del brillant empresari Minor Coniqueisme, i sí per a la complexitat del
oper Keith, que gràcies a les bananes va
missatge. Com és habitual, Àlex Serramultiplicar la seva riquesa.
no i Pau Palacios (juntament amb FerDes de l’exaltació de la seva capaciran Dordal) conformen el nucli creatiu
tat de resiliència, Kingdom (una coprode la peça, però per primer cop no puducció a moltes bandes, la majoria cagen a l’escenari a defensar-la. “Volíem
pital estranger) vehicufer un pas enrere per
la una crítica ferotge al
provocar que passin cocapitalisme. “El món
ses, però també neces‘KINGDOM’
se’n va a la merda, celesitem descansar”, diu
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC
DEL 12 AL 17 DE FEBRER
brem-ho”, una frase exl’Àlex Serrano. I és que
treta del text introducel preu de tenir un cirtori a l’espectacle, en
cuit fet bàsicament
resumeix perfectament l’esperit. Però
d’escenaris internacionals té un cost.
ho fa sense deixar de banda que en el si
“Ara sembla que les coses comencen a
de les societats occidentals el capitaliscanviar una mica, la Xarxa Transverme creixia en paral·lel a l’aparició d’alsal ha escollit Kingdom com un dels esgunes de les grans conquestes socials,
pectacles que vol portar arreu de Cacom ara els drets civils o l’estat del bentalunya. Però tenim muntatges, com

Birdie, que hem presentat en llocs com
Nova York o Brasília i a Barcelona només s’han vist dos dies”.
El futur proper els permetrà dormir
alguna nit extra a casa: al mes de març
L’Auditori estrenarà un espectacle que
barreja la feina dels Serranos i l’OBC
amb el Cor de Cambra del Palau de la
Música per explicar la construcció romàntica d’Europa a partir de la Novena Simfonia de Beethoven, i ja pensen
en un muntatge nou per a l’any vinent,
en què abordaran un material tan delicat com la construcció de la realitat. En
tot cas, entomen el que vingui amb alegria. “Som uns entusiastes de la vida i no
ens agraden gens els discursos victimistes. Ja sabem com és la cultura. I som
conscients que formem part de la lliga
dels loosers”. BELÉN GINART
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tindria, alleujaria, i molt, la situació per a milers de persones que
podran anar amb un sol transport
en comptes d’haver de combinarne diversos.
A aquells que diuen que és un
retard tornar a les vies i les catenàries, haurien de saber, o més
aviat preguntar-se, per què les ciutats europees que en tenen no se
n’han desfet. A Barcelona, al ferho, vam cometre el nostre error
històric més gran. Una icona com
el Tramvia Blau, on pujaven milers de turistes abans de la retirada temporal i que ara està en reforma, és l’exemple a seguir. Per
tant, recolzem el tramvia, que no
s’aturi aquí la seva extensió i que
ens doni l’oportunitat de millorar
la mobilitat dins la ciutat.
Carlos Urrutia
Conserge de finca urbana. Barcelona

tals... Això passa diàriament a Catalunya. Ho saben bé els centenars de
famílies que acudeixen a Aprodeme. És molt greu perquè no són només delictes econòmics, és maltractament als nostres menors i les seves famílies. El sistema necessita
una modificació radical. Tant de bo

PREMIS GOYA

Una intenció maca
Jordi Querol
Barcelona

Veure l’entrega dels premis Goya em
satisfà, i la de dissabte passat em va
agradar més que moltes altres. La
gràcia i la gran professionalitat d’Andreu Buenafuente i Sílvia Abril es van
imposar des del començament.Els
moments de més qualitat els van oferir Jesús Vidal, discapacitat i millor
actor revelació que, amb la seva frase
«¡No sabeu el que heu fet al reconèixer la feina d’algú com jo!», va obtenir els aplaudiments més sonors de
la jornada; Mariano Barroso, el president de l’Acadèmia, amb un discurs
concís i intel·ligent; les paraules de
Màxim Huerta, exministre de Cultura: «Ja saben que jo soc molt breu...»;
la cantant Rosalía que, acompanyada
de l’Orfeó Català, va estar genial, i el
destape final del matrimoni Buenafuente, que em va semblar superb. La
dreta rància d’aquest país, que tant
critica aquests premis, oblida el fonamental; els Goya són la festa dels còmics, una professió que juga a representar la vida d’altres subjectes i que
intenta entretenir el públic. De vegades, no ho aconsegueixen, però la intenció és molt maca.

oden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan
nerat els principis recollits en el Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els difedreçar al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.
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Que te quiero o Love shine a light, amb molt gran i això va motivar que havies sica es feia d’una altra manera.
anys si
què vam guanyar a Eurovisió el
1997, de ser realment bo en aquells
I per a vostè?
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algun tema meu en solitari i també ver- volies arribar a algun lloc. I en aquell Per a mi el present és magnífic. El meu
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572000 significa ser creativa, fer discos, girar,
tenien molt bones melodies. I per això tocar amb la meva banda, controlar la
energia.
ÁREA:
CM²
- 18%
SECCIÓN:perCULTURA
gent
les vol continuar escoltant,
meva carrera musical i parlar amb gent
El seu concert s’anuncia com
Ka-204la
què
són
insuperables.
com vostè.
trina
and
The
Waves.
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C R Í T I CA D E CAN ÇÓ

Sol i triomfal
JorgeDrexler
Lloc i data: Festival Mil·lenni.

Palau de la Música (6/II/2019)
KARLES TORRA

El 2018 va ser un any rodó per a Jorge
Drexler. Després de l’exitosa gira de presentació del seu disc Salvavidas de hielo,
el cantautor uruguaià va guanyar tres
Grammy Llatins en les categories de millor cançó i enregistrament de l’any pel
seu senzill Telefonía i de millor àlbum de
cantautor.
Sempre disposat a afrontar nous reptes, Drexler canvia totalment de format
per posar en lliça Silente, un espectacle

en solitari que es va estrenar al Palau
de la Música. Emmarcat en el Festival
Mil·lenni, aquest flamant one man show
va esgotartotesleslocalitatsivaobligar a
afegir una nova data.
Drexler va aparèixer a l’escena nua del
Palau primer recitant i tot seguit cantant
Transporte mentre uns operaris li muntaven l’escenografia del set sobre la
marxa. Amb un joc luminotècnic brillant,iamblacomplicitatd’unpúblicque
corejava –i molt bé, per cert– les cançons, el cantautor va desgranar altres
perles del seu àlbum Eco (2004) armat
amb guitarra elèctrica i caixa de ritmes i
utilitzant senzilles formes de percussió,
com l’espetec dels dits en una fabulosa
Guitarra y vos.
Després,ijaamblaguitarraespanyola,

va viatjar als seus orígens per desempolsegar La aparecida, la seva primera cançó, una espècie de chacarera influïda per
l’argentí Spinetta. I, a continuació, ens va
oferir tota una primícia: una versió per
milongadelabrasileraChegadesaudade,
el tema de Tom Jobim popularitzat per
JoãoGilberto,lasevaprimerainspiració.
Jugant magistralment amb els llums i
el moviment escènic, l’espectacle no va
perdre l’interès en cap moment, i Drexler ens va tornar a sorprendre amb un
pèndol de Newton com a element percussor a Abracadabras i Todo se transforma. El cantautor, que es va conjurar contralamisèriadelpobleveneçolàambuna
versió d’El loco Juan Carabina, del gran
Simón Díaz, va arrodonir el concert amb
Sea, entre les aclamacions d’un públic
que demanava més i més. Abans de rematar la sessió de manera triomfal, oferint una tanda de bisos que va incloure
tres temes del seu últim disc: Movimiento, Silencio i Telefonía. Apoteòsic.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 100801

TARIFA: 4608 €

E.G.M.: 572000

ÁREA: 272 CM² - 48%

SECCIÓN: MUSICA
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÷ concerts
Divendres 8
RAIMUNDO
AMADOR
Flamenc, rock
El 29 de maig, Raimundo
Amador
farb 60anys,efemEride
queel
guitarristasevill~hacelebrat
amb
el disc ’60 aniversario.Directoen
casa’(2019).APOLO.
NOU
DE
RAMBLA,
113. TEL.:9344140
01.
METRO:
PARAL.LEL
(L2, L3). HORA:
21H.PREU:
20~ANTICIPADA,
25~A
TAQUILLA.
¯ Notikumi.com

WILKOJOHNSON
Rock
Incombustible,
I’antici carismbtic
guitarristadeDr. Feelgood
suma
noutreballa la sevadiscografia:
’Blow YourMind’(2018). APOLO.
NOU
DELARAMBLA,
113.
TEL.:934
414001. METRO:
PARAD/EL
(12,/3).
HORA:
2OH.PREU:
28~ANTICIPADA,
32(: A TAQUILLA.
¯ Notikumi.com
Dimarts, 12
CEPEDA
Pop
Sorgit dela factoria ’Operaci6n
Triunfo’, Cepeda
debutava
el juny
passatdiscogr~flcament
arab’Principios’. Un~lbumquepresentaa
Barcelona
encita doble,el 12i 13,
i totes les entradesvenudes.
BART$.
AV.DELPARAL.LEL,
62. TEL.:9332484
92. METRO:
PARAL.LEL
(L2, L3). HORA:
21H.PREU:
ENTRADES
EXHAURIDES.

Dimecres,13
SNOW
PATROL
Indie pop
Companys
generacionalsde
Coldplay,Traviso Keane,
els
ROSANA
Can.c5dbutor
Lacantautorarepassaels seus
nord-irlandesosSnowPatrol ban
Exitsenclau ac~sticai formatintim trencatsetanysdesilenci arabla
i recollit enI’espectacle
’Como
en
publicaci6de ’Wildness’(2018).
casa’. PALAU
DELAMOSICA
CATALANA.
RAZZMATAZZ.
ALMOG~VERS,
122. TEL.:
PALAU
DELAMOSICA,
4-6. TEL.:93295 933208200. METRO:
MARINA
(L1).
7200. METRO:
URQUlNAONA
(L1, L4).
HORA:
21H.PREU:
40~ANTICIPADA,
HORA:
21H.PREU:
ENTRE
18138(:.
45(: ATAQUILLA.
¯ Ticketmaster.es
[] 15%DE DESCOMPTE
¯ ProtJcketing.com
YOLATENGO
Indie rock
EminEncies
del rockalternatiu, desSECOND
Con,c5d’~utor
pros de30anysdecarreraYoLa
Banda
puntaldeI’indie estatal,
Tengo
continuenentreganttreballs
Second
estrenena Barcelona
el seu tan estimulantscorn’There’sa Riot
noudisc, ’Anillosy ra[ces’,enun
GoingOn’ (2018). APOLO.
NOU
concertper al qualja banexhaurit LARAMBLA,
113.TEL.:934414001.
totes les entrades.
LA[2]. NOU
DE
METRO:
PARAL.LEL
(L2, L3). HORA:
21H.
PREU:
ENTRADES
EXHAURIDES.
LARAMBLA,
113.TEL.:934414001.
METRO:
PARAL.LEL
(L2, L3). HORA:
21H.
Dijous, 14
PREU:
ENTRADES
EXHAURIDES.
DAMED
SQUAD
Trop
Dissabte,9
El jovetrio deI’Ametlladel VallEs
ODETTA
HARTMAN
Indie fo/k
s’ha reivindicatcornunadeles
propostesm~sexcitantsdel trap
’Old Rockhounds
NeverDie’ ~s
el segondisc d’OdettaHartman,
a casanostra, ambunaperso~lbumen quEla cantautora
nalitat totalment
singularque
nord-americana
explorael folk des s’allunyadels Ilocs comuns
del
deI’bptica m~smoderna
i actual.
gEnere.APOLO.
NOU
DELARAMBLA,
BARTS
CLUB.
AV.DELPARAL.LEL,
62.
113. TEL.: 9344140
01. METRO:
TEL.:933248492. METRO:
PARAL-LELPARAL.LEL
(L2, L3). HORA:
18H.PREU:
(L2, L3).HORA:
21H.PREU:
13(:.
10~ANTICIPADA,
12(: A TAQUILLA.
[] 15%DEDTE.¯ Proticketing.com ¯ Notikumi.com
FOTO:
TAMARA
MAURI

Diumenge,10
ECHOANDTHEBUNNYMEN
ISMAEL
SERRANO
Conc,6 d’ outor
Indierock
El cantautortorna a apuntar-se
Heroisdel post-punk,la banda
al festival Barnasants
descobrint
d’lan McCulloch
tornaa visitar
els temesde ’Todavia’.TEATRE
Barcelona
per presentar’The Stars,
JOVENTUT.
JOVENTUT,
4. L’HOSPITALET
TheOceans& The Moon’(2018).
DELLOBREGAT.
TEL.:934481210.
RAZZMATAZZ.
ALMOG~,VERS,
122.TEL.:
METRO:
COLLBLANC
(LS). HORA:
9332082 00. METRO:
MARINA
(L1).
19.45H.
PREU:
24(:. [] 1.5%DEDTE. HORA:
21HPREU:
32(: ANTICIPADA,
¯ Bamasants.com
35~A TAQUILLA.
¯ Proticketing.com

 ! 9"!#
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