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Barcelona

protagonitzar els veïns de la
La cinta es projecta avui.

a lluita

cine
Família En el cicle del centre cívic
Sagrada Família, projecció de la
pel·lícula The Tenenbaums, de Wes
Anderson. Provença, 480. A les
20.00 hores. Entrada lliure.

conFerències

ARXIU / MATTIA INSOLERA

Vivenda En el cicle Els dilluns dels
drets humans organitzat per Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia,
xerrada El dret a un habitatge digne i
el drama dels desnonaments.
Cristianisme i Justícia. Roger de
Llúria, 13. A les 19.00 hores.
Història En els Diàlegs d’història
urbana i patrimoni del Muhba, avui
La moneda falsa a Bàrcino. Mètodes
i tècniques per identificar i combatre
el frau monetari en època antiga, a
càrrec de Montserrat Berdún.
Plaça del Rei. A les 19.00 hores.
Gratuït. Reserves a: 93.256.21.22 i
reservesmuhba@bcn.cat
Premsa Crisi i reinvenció dels
mitjans d’informació, amb Marià de
Delàs. Institut Català Internacional
per la Pau. Gran Via, 658. 18.00 h.

n una marxa en defensa del barri.
menten amb les aportacions de tres
veus expertes que proporcionen el
context històric, social i mediàtic
d’aquelles transformacions: Patricia Castán, periodista d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, la geògrafa urbana Mercè Tatjer i el president de
la FAVB, Lluís Rabell. H
33 Centre cívic Parc Sandaru. Bue-

naventura Muñoz, 21. A les 19.30 hores. Entrada lliure.
ARXIU

Ciència La Residència d’Investigadors inicia el cicle de conferències
Desafiaments del segle XXI amb el
professor Lluís Torner, que parlarà
sobre Fotònica: un dels motors del
desenvolupament econòmic.
Hospital, 64. A les 18.30 hores.
Ateneu Barcelonès Aquest centre
organitza el debat Els mitjans de
comunicació i la independència,
amb Joan Botella, Salvador
Cardús, Anna Sanz i Josep M.
Vallès. Canuda, 6. 19.00 h. Gratuït.
Centreeuropa The velvet divorce
(el divorci de vellut): la República
Txeca vint anys després, a càrrec
d’Elena Soler. CSIC. Egipcíaques,
15. A les 18.00 hores. Entrada lliure.
El Clot Enric H. March impartirà la
conferència Un recorregut pel Rec
Comtal: vestigis materials, memòria i
literatura. Espai Antoni Miró Peris.
Plaça de Carme Monturiol. 19.00 h.

exposicions
de tradició nòmada del Sàhara.
ga. Un recital del cantautor Boaarfa
Ayawen i un aperitiu tancaran l’acte, que és obert i gratuït i neix amb
la voluntat de repetir. Espai Jove La
Fontana. Gran de Gràcia, 190. A les
19.00 hores. H

Badalona La sala municipal El
Refugi acull, fins al 2 de febrer,
l’exposició col·lectiva de pintura
Mostra d’Art d’Hivern del Grup de
Belles Arts del Museu de Badalona,
que aquest any celebra el 65è
aniversari. Plaça de la Vila. Horari
dies laborables: de 18.00 a 20.00
hores; festius: de 12.00 a 14.00 i
18.00 a 20.00 hores. Entrada lliure.

Sant Adrià Luis Aracil Roux exposa
els seus treballs en la mostra
Retrospectiva, amb 50 fotografies
de temes diversos. Agrupació
Fotogràfica. Dr. Barraquer, 6. De
dilluns a dijous, de 19.00 a 21.00 h.

jornades
Astrologia L’Escola Mariló Casals
realitza una jornada oberta al
Teatreneu en què s’explicarà el que
ens depara el 2014 segons la
numerologia, el tarot, l’astrologia i
altres ciències endevinatòries. Terol,
26. De 19.30 a 21.30 hores.

lecTures
Poesia Recital Homenatge a Joan
Vinyoli i altres poemes, amb Fina R.
Palau, Assumpció Forcada, Coloma Lleal, Jordi Pàmias i Teresa
Pous, entre altres. La Casa de
Menorca. Diputació, 215. 19.00 h.

Música
Concurs El Conservatori Municipal
acull avui la segona prova del Concurs
Internacional de Cant Francesc Viñas.
Bruc, 110. A les 14.30 hores.
Entrada: 6 euros.
Clàssica Concert de Josep M.
Fontanals (tenor), Eva Ruiz (soprano) i Eloi Jover (piano), que interpretaran obres de Falla i Puccini, entre
altres. Centre Sant Pere Apòstol. Sant
Pere més Alt, 25. 20.00 h. Gratuït.
Cobla La Principal de la Bisbal
tanca els actes del 125è aniversari
amb un concert al Palau de la Música.
19.00 h. De 12 a 15 euros.

Tarragona
cine
Reus Segueix el cicle Cinema i
política del Centre de Lectura amb la
projecció de la pel·lícula Els idus de
març, de George Clooney. Major,
15. A les 19.30 hores. Gratuït.

Girona
llibres
Poesia Presentació del llibre
Fragments d’una pedra i tertúlia amb
l’autor, Santi Borrell. Llibreria 22.
Hortes, 22. A les 20.00 hores.

Lleida
exposicions
Sort El Museu de les Papallones de
Pujalt-Sort acull una mostra dedicada
al naturalista gal·lès Alfred Rusell
Wallace. De 10.00 a 13.30 i de 17.00
a 20.00 hores. 4 euros.
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Lasco&Romaní

‘Almacale’

Peces de jazz clàssic
amb piano i clarinet, a
les 20.30 h, a la
cocteleria Milano.

Cant i ball flamenc a
les 20.30 h, les 21.30 h
i les 22.30 h al ‘tablao’
de Los Tarantos.

BANYOLES

llorca, 207).

BARCELONA

21.30 XERRADA

19.30 EXPOSICIÓ

‘A casa també parlem
sobre drogues’. Dins el
cicle Eduquem en família, la xerrada és a càrrec
de Núria Puentes, psicòloga, terapeuta familiar i
col·laboradora del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Té
lloc al Teatre Municipal.

BARCELONA

18.30 CONFERÈNCIA
‘Fotònica: un dels motors de desenvolupament econòmic’. La Comissió Europea ha identificat la fotònica com una
de les set tecnologies habilitadores clau per al futur industrial. Un estudi
recent de la mateixa Comissió va concloure que
cap a un 10% de l’economia europea, des de les telecomunicacions que fan
possible internet o els sistemes d’il·luminació fins a
tota mena de processos
industrials, té alguna relació amb la fotònica. La
conferència, a càrrec del
director de l’Institut de
Ciències Fotòniques (ICFO), Lluís Torner, té lloc a
la sala d’actes de la Residència d’Investigadors (c/
Hospital, 64).

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘Els mitjans de comunicació i la independència’. Hi intervindran:
Joan Botella, professor de
Ciència Política de la
UAB; Salvador Cardús,
professor de Sociologia de
la UAB; Anna Sanz, professora de Dret de la UB, i
Josep M. Vallès, professor
de Ciència Política de la
UAB. L’activitat, gratuïta,
és a la sala Oriol Bohigas
de l’Ateneu Barcelonès.

La Principal de la Bisbal presenta un repertori de música tradicional amb quatre corals gironines ■ PALAU DE LA MÚSICA

125 anys de La Principal de la Bisbal
BARCELONA

19.00 CONCERT
La Principal de la Bisbal clou els
actes del 125è aniversari amb
un concert especial al Palau de
la Música, que alhora inaugura
el cicle Tardes al Palau.
Amb un programa intencionadament popular i per tal que l’esdeveniment tingui un toc indefectiblement gironí, la Principal de la
Bisbal compartirà escenari amb
les corals més prestigioses de Girona: La Capella Polifònica de Gi-

rona, la Coral Saba Nova, el Cor
Filharmonia i el Cor Maragall.
En la primera part, amb la cobla
sola, s’aniran desgranant els referents històrics més característics
del repertori bisbalenc, mentre
que en la segona part s’oferiran
les sardanes per a cor i cobla més
populars i més aclamades d’aquesta modalitat musical. El recital inclou cançons tan conegudes com
El Cant dels ocells (P. Ventura),
L’Empordà (E. Morera), Juny
(J. Garreta), Victòria (Ll.Pujals),

El tutut de l’avi (R. Viladesau), Bona llavor (C. Saló), Dilecte mestre
(J. Cassú), El cavaller enamorat
(J. Manén), Poncellina (J. Saderra), Un feix de poemes (F. Cassú),
La sardana, eterna (J. Viader) i
Somni (M. S. Puigferrer).
El concert es clourà amb la interpretació de l’emblemàtica Girona m’enamora del mestre Viladesau, amb la participació de la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert.
REDACCIÓ

BARCELONA

20.00 XERRADA
‘L’altra musica catalana’. La Fundació Romea
per a les Arts Escèniques
organitza una xerrada de
Loquillo amb el crític musical Jordi Bianciotto. És
un repàs del pop i el rock
que es feia i es fa a Catalunya els últims 50 anys. Té
lloc al Teatre Romea (c/
Hospital, 51).

BARCELONA

20.00 CINEMA
‘The Tenembauns’. El
film tracta d’una família
peculiar cada membre de
la qual viu en un univers
particular. Encantadors i
anòmals, mostren les estranyes relacions que
mantenen amb el seu entorn, que deixen pas a un
seguit de situacions divertides i surrealistes. La
projecció, gratuïta, és al
Centre Cívic Sagrada Família.

BARCELONA

19.15 CONFERÈNCIA
‘Índia. Unitat en la diversitat’. Per les seves dimensions, la seva població o la seva història, l’Índia s’ha de considerar
més que un país, un “continent”. Agustí Pàniker
repassa diversos aspectes
de la seva extraordinària
diversitat per tractar
d’entendre l’eslògan principal de l’Índia independent: “unitat en la diversitat.” Té lloc a la seu de l’associació Amics de la
Unesco Barcelona (c/ Ma-

‘La morfosis sin fin’. Inauguració de l’exposició
temporal del pintor Xavier Grau, considerat un
dels màxims exponents
de l’expressionisme abstracte afí a l’Escola de Nova York amb clares referències a De Kooning o
Gorky. L’exposició recull
una selecció de pintures i
dibuixos dels últims anys
de la dècada dels anys 80
fins al 2008. D’aparent espontaneïtat, la producció
de Grau estableix una superposició de capes pictòriques que crea una atmosfera densa en què les
formes entrellaçades s’escampen i es contrauen a
una velocitat vertiginosa
que va més enllà del món
tangible. Té lloc al Museu
Can Framis (c/ Roc Boronat, 116-126).

BARCELONA
EXPOSICIÓ
Panoràmica del Port Vell ■ ORIOL DURAN

L’economista, durant una entrevista ■ ALBERT SALAMÉ

‘El barri s’ha de defensar’,
la lluita per la Barceloneta

Germà Bel presenta
‘Anatomia d’un desengany’

BARCELONA

VALLS

El documental, al Centre Cívic Parc Sandaru, narra
en forma de crònica, la lluita veïnal el 2005, reactivada el 2013 amb les obres de reforma del Port Vell.

L’economista parlarà, a la Casa de Cultura, del
seu últim llibre, que tracta sobre les relacions
entre Catalunya i Espanya.

19.30 DOCUMENTAL

19.30 PRESENTACIÓ

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

‘L’Àfrica salvatge i
l’Àfrica humana en
blanc i negre’. L’Àfrica
dóna per parlar de mil coses, per imaginar mil maneres de viure-la i veurela. Els retrats en blanc i
negre del fotògraf Joan
Canals afegeixen una capa de complexitat a l’individu. Té lloc al Centre Cívic La Sedeta (c/ Sicília,
321), fins al 5 de febrer.
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‘Fragments d’una pedra’. La presentació del
poemari del poeta penedesenc Santi Borrell Giró
té lloc a la Llibreria 22.

왘 Barts, Av. Paral·lel, 62. Fins al
2 de febrer, Boig per tu, el Musical de Sau. Dia 18 de gener, Juan
D y Beatriz. Dia 8 de febrer, Pastora Soler. Dia 20 de febrer,
Fanfarlo. Dia 26 de febrer, Bill
Callahan. A partir del 28 de febrer, Tomás Moro. Dia 13 de
març, Michael Nyman. Dies 14 i
15 de març, Fangoria.

20.00 POESIA

PUIGCERDÀ

18.00 INFANTIL
L’hora del conte. La
Companyia la Minúscula
presenta Contes molt animals, a la Biblioteca Comtat de Cerdanya.

SANTA COLOMA
DE GRAMENET
18.00 INFANTIL

L’hora del conte. Els
fantàstics llibres voladors
del Senyor Morris Lessmore, a càrrec d’Irene
Moreno, a la Biblioteca
Central.

TARRAGONA

19.00 PROJECCIÓ
‘El món on volíem viure’. L’estrena del documental de Robert Capa,
del 15 de gener del 1939,
narra la vida del conegut
fotògraf. És una producció de Lavinia Productora, Televisió de Catalunya
i Televisió Espanyola, presentat pel seu director i
guionista Oriol Querol. Té
lloc a l’Antiga Audiència
(plaça del Pallol, 3).

TERRASSA

19.00 CONFERÈNCIA
‘Una vida en tinta xina’.
La xerrada, a càrrec de
Miquel Ferreres, versarà
sobre l’ofici de dibuixant
de diaris. Posteriorment
hi haurà un col·loqui. La
conferència té lloc a la Sala de Conferències de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa EET (c/ Colom, 1 i
3). L’entrada és lliure.

<<

<<

‘Els Idus de març’

‘Instawalk’

Projecció del film de
George Clooney, a les
19.30 h, al Centre de
Lectura de Reus.

El parc natural de l’Alt
Pirineu a través
d’Instagram, al pati de
l’IEI de Lleida.
sentiràs (dia 14, 21.30): Orchestra Fireluche. Fins al 9 de febrer
Pulmons, de Duncan Macmillan.
Horaris: de dimecres a dissabte,
21.30; i diumenges, 18.30.

TEATRE

왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Els dolents (Shakespeare’s villains), de Steven Berkoff, amb
Manel Barceló. Dir. Ramon Simó. Fins al 19 de gener. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 20.30,
i diumenges, 18.30. I Luís Pardo
presenta Hypnos, la otra realidad de Luís Pardo. Horaris: de
dijous a dissabtes, 22.45; i diumenges, 20.30.

왘 Biblioteca
de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla 29 proposa: Traduccions - Translations,
dir. Ferran Utzet. Fins al 9 de
març. De dimecres a dissabte, a
les 20.30 h, diumenge, 18.00.

왘 Sat! Teatre, Neopàtria, 54.
Fins al 26 de gener, La princesa i
el pèsol, de La Roda Produccions (familiar/musical). Horaris: dissabtes, 17.30, i diumenges, 12.00 i 17.30.

왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Doble programació: Toc toc dirigit per Esteve Ferrer i interpretat per Santi Ibáñez, Pep Sais, Mercè Comes, Noël Olivé, Anna Gras-Carreño, Óscar Castellví i Anna Ullibarri. De dimecres a divendres,
20.45; dissabtes, 18.15 i 20.45; i
diumenges, 18.00. Comedy ZooRaul Cimas i Julián López. Divendres i dissabtes, 23.00; i diumenges, 20.00.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Reugenio nou espectacle El
del colom, tots els dilluns, a les
21.00. David Guapo (torna el 31
de gener). Tuppersex. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 20.30; i diumenges, 17.30.
왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Del 14
de gener al 2 de febrer, Rafael
Álvarez El Brujo, a La Odisea.
Horaris: de dimarts a dissabte,
20.00; i diumenges, 18.00. I en
doble programació, el dissabte
18 de gener, Las noches del club
de la comedia amb Dani Rovira i
Álex Clavero, a les 23.00.
왘 Goya

Codorníu, Joaquim Costa, 68. Prorrogat! Fins al 9 de febrer, El nom, de Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière, versió Jordi Galceran, direcció Joel Joan, amb Joel Joan,
Lluís Villanueva, Xavi Mira, Sandra Monclús i Mireia Piferrer.
Horaris: de dimarts a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00;
diumenges, 18.00. I en doble
programació, el divendres 17 i 31
de gener Ultrashow amb Miguel
Noguerea, a les 23.30. I el dissabte 18 de gener Vaya por dios
amb Pedro Llamas i Dani López,
a les 23.30.

La barrila de l’Avi

L’AVI

L’actor Rafael Álvarez ‘El Brujo’ ■ TRESC.CAT

‘La Odisea’, d’Homer, al
Condal dirigida per El Brujo
BARCELONA TEATRE

Demà s’estrena La Odisea, al Teatre Condal, versionada, interpretada i dirigida per Rafael Álvarez El
Brujo amb instruments tradicionals que ens transporten a l’Orient, Turquia, Bizanci i l’Índia.

왘 Guasch Teatre, Aragó 140. Infantil: Els tres porquets, de la
companyia Germans Guasch.
Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i
19.00; i diumenges, 12.30 i
17.00. Adults: Dos parejas y una
suite, de la companyia Guasch
Teatre. Horaris: dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00.

ña Miralles. Horaris: de dimarts
a divendres, 20.30; dissabte,
18.00 i 20.30; i diumenges,
18.00. A partir del 23 de gener
Dones com jo, autor i director
Pau Miró amb T de Teatre. Horaris: de dimarts a divendres,
20.30; dissabtes 18.00 i 21.00; i
diumenges, 18.00.

왘 La Puntual, Allada Vermell 15.
Rinaldo a Trinoceria, amb la
companyia La Puntual - Eugenio
Navarro. Espectacle de titelles
recomanat a partir de 3 anys.
Horaris: divendres, 18.00, dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00 i 17.00. Fins al 26 de gener.

왘 Sala Àtrium, Consell de Cent,
435. Lo único que necessita una
gran actriz... Del 16 de gener al 2
de febrer. Horaris: de dimecres
a dissabte, 21.00; dissabtes i diumenges, 19.00. El jardí de l’avi.
Horaris: diumenge, 19 i 26, a les
12.00.

왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Born en dansa, del
15 al 26 de gener. Sala Brossa.
Horaris: de dimecres a dissabte,
21.00; i diumenge, 19.00. Norway. Today, fins al 26 de gener.
Sala Fregoli. Horaris: de dimecres a dissabte, 20.30; i diumenge, 18.30. Vine, si vols, fins
al 26 de gener. Sala Palau i Fabre. Horaris: de dijous a dissabte, 22.00; i diumenges, 20.00.
왘 La Villarroel, Villarroel, 87. El
crèdit, de Jordi Galceran, dir.
Sergi Belbel, amb Jordi Boixaderas i Jordi Bosch. Horaris: de dimarts a dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i
20.30; i diumenges, 18.00. I en
doble programació, Diálogos en
3D: Oswaldo Digón, divendres, a
les 23.00, i Siempre Dani Pérez,
dissabte, 23.00.

왘 Sala Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Els dimarts em

왘 Tantarantana Teatre, Carrer
de les Flors, 22. IV Cicle Complicitats en Xarxa. Del 15 al 19 de
gener, Tranvia Teatro (Aragó),
Sigue la tormenta, d’Enzo Corman. I del 22 al 26 de gener,
Iguana Teatre (Balears), Woyzeck, de Georg Büchner.
왘 Teatre Borràs, Pl. Urquinaona, 9. Doble programació: Dos
caraduras en crisis amb Bertín
Osborne i Paco Arevalo. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.00;
dissabtes, 18.30 i 21.00, i diumenges, 18.00. La gran ilusión.
Horaris: divendres, 18.00; dissabtes i diumenges, 12.00.
왘 Teatre Coliseum, Gran Via,
595. The Hole. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres,
20.30; dissabtes, 19.30 i 22.30; i
diumenges, 19.00.
왘 Teatre del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. Germans de sang. Espectacle musical. Horaris: dijous
i divendres, 20.30; dissabte,
18.00 i 21.30, i diumenge, 18.00.
왘 Teatre
Gaudí Barcelona,
Sant Antoni Maria Claret, 120.
Divorci, comèdia de Franz Keppler, dir. Miquel Murga. Horaris:
de dijous a dissabtes, 21.30, i diumenges, 18.00. Estrena, 17 de
gener, de La gran duquesa de
Gerolstein música de jacques
Offenbach i llibret d’Henri Meilhac i Ludovic Halévy. Dir. Víctor
Álvaro, director musical Ferran
Martínez P. companyia Bratislava. Horaris: de dijous a dissabte,
19.00; i diumenges, 20.00.

왘 Teatre Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Jo mai, d’I. Morales,
amb la companyia Prisamata.
Estrena el dia 15 de gener. Fins
al 2 de febrer. Fora d’hores: Sobre els danys del tabac i les ostres..., d’A. Txékhov amb Xavier
Graset. El 24 de gener.
왘 Teatre Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Aixopluc: Vània, amb la companyia
Les Antonietes. Fins al 26 de gener. Fora d’hores: Invasión, de G.
Clua. El 14 de gener. Un enemic
del poble, de H. Ibsen, dir. M. del
Arco. Estrena, el 23 de gener.
왘 Teatre Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: La rosa tatuada, de Tennessee Williams. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.00. Fins al 2 de febrer. Sala Petita: Fum, de Josep
M. Miró. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.00, i diumenges,
18.00. Fins a 26 de gener.
왘 Teatre Poliorama, La Rambla,
115. Tricicle presenta Bits. Horaris: dimecres, dijous i divendres,
21.00; dissabtes, 18.30 i 21.00; i
diumenges, 18.30.
왘 Teatre Principal, Rambla, 27.
Sala Latino: Eduard Biosca, El
pensador de barra lliure, els dissabtes, 19.30. I Guillem Albà &
The All in Orchestra, Marabunta.
Horaris: dijous i divendres,
22.00; dissabtes, 21.30, i diumenges i festius, 19.00.

Tívoli, Casp 8. Sonrisas y làgrimas el musical. Horaris: dimarts, 20.30; dimecres i
dijous, 20.30; divendres, 17.30 i
21.30; dissabtes, 17.00 i 21.00; i
diumenges, 17.00.
왘 Teatre

왘 Teatre Victòria, Paral·lel, 6769. Tricicle, Dagoll Dagom i Anexa presenten la comèdia més divertida del planeta, Un jeta, dos
jefes, a partir del 18 de gener.
Horaris: dissabtes, 18.30 i
22.00, i diumenges, 18.00.
왘 Versus
Teatre, Castillejos,
179. Sis úniques funcions del 14
al 19 de gener La esclusa, de Michel Azama amb Maica Barroso,
espectacle en castellà. Horaris:
de dimarts a dissabte, 20.00; diumenges, 18.00. El 7 de febrer
torna Babet. Estrena el 13 de febrer Refugi a les rocoses.

174405-1084476V

|
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145000
9295 €
1609 cm2 - 150%
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왘 Romea, Hospital, 51. Fins al 19
de gener, Iaia!!!, autor i director
Roger Peña, amb Montserrat
Carulla, Vicky Luengo i Aleix Pe-
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Barcelona ciutat

EXPOSICIONS
DE LA SETMANA

51 Concurs Internacional de Cant
Francesc Viñas. Segona prova del con-

curs, en el que participen 476 cantants.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 110-112 (14.30 hores).

1714: Passat, present i futur. Confe-

rència a càrrec de Josep Maria Solé i
Sabaté, catedràtic d’història contemporània de la UAB.
Auditori Joan XXIII del CIC. Via Augusta, 205 (17 hores).
Yo maté a mi madre. Projecció en ví-

deo d’aquesta pel·lícula de Xavier Dolan, Canadà, 2009.
FNAC El Triangle. Plaça Catalunya (18
hores). Gratuïta.
Crisi i reinvenció dels mitjans d'informació. Tertúlia sobre la crisi dels mit-

jans de comunicació amb Marià de
Delàs, director general editorial del
diari Público.
Seu de l'ICIP. Gran Via, 658 (18 h).
Jimmy della collina. Projecció en ví-

deo d’aquesta pel·lícula d’Enrico
Pau, Itàlia, 2006, una adaptació de
la novel·la de Massimo Carlotto. Jimmy està a punt de fer els 18 anys i
encara no té clar com serà el seu futur. Nascut en el si d’una família treballadora, es va criar a la ciutat industrial de Sarroch, Sardenya, però el
que vol de la vida no és una feina en
una fàbrica. Gratuït.
Istituto Italiano di Cultura. Passatge
Méndez Vigo, 5 (18 hores).
125 anys de sardanes. Concert a càr-

rec de la Cobla La Principal de la Bisbal acompanyada per la Capella Polifònica, el Cor Filharmonia, el Cor Maragall, i la Coral Saba Nova. Dirigeix,
Francesc Cassú. Interpreten sardanes
de Ventura, Garreta, Pujals, Viladesau, Saló o Morera entre d’altres.
Palau de la Música (19 hores). De 12
a 15 euros.
Els mitjans de comunicació i la independència. Taula rodona amb la partici-

pació de Joan Botella, professor de
ciència política de la UAB i exmembre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Salvador Cardús, professor

TELÈFONS
ÚTILS

]Avui s’inaugura a Can Framis una mostra de pintures i dibuixos del

destacat pintor expressionista Xavier Grau. Una altra de les exposicions destacades de la setmana és la que obre dimecres al Palau
Robert, dedicada al matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer, que va exercir de matemàtic tot i la seva paràlisi cerebral.

Expressionisme i abstracció
Avui
L’Àfrica salvatge i l’Àfrica
humana en blanc i negre. Fotografies de Joan Canals. Sedeta. Sicília, 321, Barcelona.

Retrat de l’artista adolescent. Aquesta mostra recull
els resultats del projecte
Bòlit Mentor de residències
d’artistes en diversos insti-

tuts de secundària gironins.
Bòlit LaRambla, Rambla de
la Llibertat, 1, Girona (inauguració, 12 hores).
Josep Maria Serra

Recital. Josep M. Fontanals Teulet, te-

nor, Eva María Ruiz Correa, soprano,
i Eloi Jover, piano, interpreten obres
de Saperas, Millet, Álvarez, Morricone, Puccini, Falla, Morera, Ginastera
o Guastavino entre d’altres.
Centre Sant Pere Apòstol. Sant Pere
més Alt, 25 (20 hores). Gratuït.

Dimecres, 15
Bar. Alberto Mínguez, amb
les vivències clavades a la retina de la memòria, intenta
descobrir els moments que
desfilen en un bar. Sala Fènix. Riereta, 31, Barcelona.
De 17 a 21 hores.
La superació d’un matemàtic. Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967). Mostra
sobre la trajectòria d'un dels
matemàtics catalans més importants, un científic autodidacta que va exercir de matemàtic tot i tenir paràlisi cerebral. Palau Robert. Passeig de
Gràcia, 107, Barcelona.

Emergències ....................................112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ..012
Sanitat respon ..................................061

tal de poesia i cançons amb Assumpció Forcada, Fina R. Palau, Coloma
Lleal, Teresa Pous, Jordi Pamias, Luana Dodwiler i María de Luis.
Casa de Menorca. Diputació, 215, principal (19 hores).
2014 amb la projecció del documental El barri s'ha de defensar. La crònica de la lluita del veïnat de la Barceloneta per no veure convertit el barri
d'origen treballador i pescador en un
parc temàtic pel turisme.
Centre cívic Parc Sandaru. Buenaventura Muñoz, 21 (19.30 hores).

The past life of spaces. Escultures i dibuixos d’Alexandra Nunes. Espai d'Art Cincómonos. Consell de Cent, 283,
Barcelona.
(What) Eden? Incongruències de la memòria. Fotografies d’Eider Lisarri i Maya
Venkova. La Casa Elizalde.
València, 302, Barcelona.

Los Tenenbaums. Una familia de genios. Projecció d’aquesta pel·lícula de

Wes Anderson, Estats Units, 2001.
Centre cívic Sagrada Família. Provença, 480 (20 hores). Gratuïta.

L’altra música catalana. Diàleg entre
el cantant Loquillo i el periodista i crític musical Jordi Bianciotto. Parlaran
sobre el pop i el rock que s’ha fet a
Catalunya els darrers 50 anys.
Teatre Romea. Hospital, 51 (20 h).
Jazz clàssic. Concert a càrrec de Lasco
XAVIER GRAU

Arrels, biografia en imatges. La inauguració de la primera exposició fotogràfica
de Grafitogris anirà acompanyada de música en directe.
La Fotogràfica. Rossend Arús,
11, Barcelona.

XI Cicle de poesia a la Casa de Menorca. Homenatge a Joan Vinyoli. Reci-

El Docu+. Aquest cicle comença el

Dimarts, 14

Dissabte, 18

de sociologia de la UAB, Ana Sanz,
professora de dret de la UB, i Josep
Maria Vallès, professor de ciència política de la UAB i exconseller de Justícia. Presenta i modera, Antonio Franco, periodista,
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

La morfosis sin fin. Xavier Grau (Barcelona, 1951) està considerat un dels màxims exponents de l’expressionisme abstracte
afí a l’escola de Nova York. Aquesta setmana presenta una
selecció de pintures i dibuixos realitzats entre la dècada dels
80 i el 2008. A partir de la superposició de capes pictòriques,
Grau crea una atmosfera densa amb formes entrellaçades.
Can Framis. Roc Boronat, 116-126, Barcelona (inauguració,
avui, 19.39 horas).

Policia .............................................091
Guàrdia Civil ....................................062
Guàrdia Urbana Barcelona ................092

Bombers de Barcelona ......................080
Informació carreteres ..........900-123-505

& Romaní Just Jazzin.

Milano. Ronda de la Universitat, 35
(20.30 h). Consumició obligatòria.
Anuario. El jove cantautor Hugo Arán

presenta el seu nou disc Anuario, en
el que barreja estils com la bossa nova, el baiâo, la zamba o el jazz.
Bar Pastis. Santa Mònica, 4 (22 hores). Entrada gratuïta.

Gas Natural .......................900-750-750
Fecsa-Endesa .....................902-536-536
Manyà 24 h ......................93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN .....902-076-902
Âltima Serveis Funeraris .....902-230-238
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devila agafa
uixa acció

 CONCERT

‘La Principal de la Bisbal fa 125 anys’ 

a figura de la veterana il·luslà de ‘Les Tres Bessones’

utora, de portes endins

tiu es desenvolupa en els següents àmbits: Apunts
eix una il·lustradora; Dibuixant i bona lletra; Una
conte; Un personatge, un retrat; Contes dins de conue es mouen; Hola a tothom; De portes endins; S’alça
aret. En la segona part de la mostra s’entra en l’esCapdevila, amb peces aportades per familiars i amics,
s, cartrons pintats i diaris. L’autora és una lluitadora
’un part múltiple, un càncer i un atropellament.

a Roser Capdevila.

S’inaugura una nova edició
del cicle Tardes al Palau
amb un concert titulat 125
anys de cobla amb La Principal de la Bisbal. L’actuació
és la cloenda dels actes
commemoratius de l’aniversari del conjunt musical i és
al mateix temps el retorn de
la cobla al Palau de la Música. Palau de la Música, 4. Avui
a partir de les 19.00 hores. Preu
de les entrades: de 12 a 15 euros. Més informació al web

www.palaumusica.cat.

 XERRADA

Loquillo parla de ‘L’altra música’  El roquer

països. La seva obra ha estat
traduïda del català a totes
les llengües majoritàries i ha
escrit i dibuixat per a editorials de França, Alemanya,
Àustria, Itàlia, Canadà, Bèlgica i el Japó. En aquesta
mostra es poden descobrir
alguns contes que encara no
s’han publicat a Catalunya.
Els contes s’acompanyen
d’escenografies explicatives.

barceloní Loquillo conversa amb el periodista, crític
musical i autor d’una vintena de llibres sobre música
Jordi Bianciotto sobre L’altra música catalana, dins
del cicle de converses organitzat per la Fundació Romea. Loquillo i Bianciotto faran una passejada pel pop i
el rock que es feia i es fa a
Catalunya els darrers 50
anys. Teatre Romea. Hospital,

Palau Robert. Passeig de Gràcia,

51. Avui a partir de les 20.00 ho-

107. Gratis. Fins al 27 d’abril.

res. Més informació al web:
www.focus.cat.

www.gencat.cat/palaurobert.

 CINEMA

‘Òpera’  La botiga de la
Fnac L’Illa Diagonal de Barcelona fa una projecció avui
dins del cicle L’òpera en
pantalla gran d’entrada gratuïta. Diagonal, 555. Avui a partir de les 17.00 hores. Gratis.
Més informació
www.fnac.es.

al

web:

AIGUA A LA TORRE AG

Artistes plàstics com María Luisa Rojo de Cas
Moll de Alba, Pedro Madueño i escriptors co
Espinosa i Suso de Toro aporten les seves obres
tra Agua, aguas. Torre Agbar. Gratis. Des de l’11 de de

ESPECTÁCULO  SALA TARANTOS

El alma flamenca de
Barcelona: ‘Almacalé
Las noches de los lunes en
la sala Tarantos son veladas
de Almacalé, un espectáculo
de flamenco que llena de
duende la primera noche de
la semana barcelonesa gracias al elenco de artistas formado por Luís Granaíno al

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cante, Jose Andr
Agustín al bajo,
chez al cajón, Co
Rebeca Monaste

Sala Tarantos. Plaça

funciones a las 20.30

22.30 horas. Precio: d
www.masimas.com
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amb Perico
Sambeat

d

A les 20.00 h i a les
22.00 h al Jamboree
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La pianista Yukiko Akagi actua aquest vespre a l’Auditori i resideix a Barcelona des de l’any passat ■ YUKIKO AKAGI

Catalunya ‘versus’ el Japó a l’Auditori
BARCELONA

18.00 CONCERT
La Banda Municipal de Barcelona,
dirigida per Salvador Brotons, presenta un programa ben diferent
en què la música catalana crea lligams amb la música japonesa per
commemorar els 400 anys de la
primera visita a la nostra ciutat
d’una delegació oficial nipona.
Des que el 1614 Catalunya va
començar a estar en contacte amb
el Japó, el valor per la música ha
estat un element cultural d’unió.

Per això, aquesta tarda, la pianista
japonesa Yukiko Akagi actuarà
amb la banda municipal com a solista d’un recital que combina peces de compositors catalans i japonesos com Mestres Quadreny o
Yasuhide, així com Saint-Saëns
o Lamote de Grignon.
Després de debutar al Carnegie
Hall de Nova York l’any 2004, la
pianista ha desenvolupat una carrera molt potent als Estats Units
i també a Europa. L’any 2005 va
obtenir el segon premi al recone-

a-

gut Concurs Internacional de piano Maria Canals, així com també
diversos concursos espanyols. Ha
actuat al Palau de la Música Catalana i de València, a l’Auditori Miguel Delibes de Valladolid, al Teatre Monumental de Madrid o al Palau de Festivals de Cantàbria, entre d’altres. Abans que el concert
d’aquest vespre, havia col·laborat
amb altres formacions catalanes
com ara la Simfònica del Vallès.
REDACCIÓ
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Barcelona ciutat
Ruta de La Barcelona Patriòtica. Literat Tours proposa una passejada per
alguns dels racons de Barcelona en
què més es palesa l’empremta patriòtica de la ciutat. 12 euros.
Ronda Sant Pere, 41 (16 hores).
Flea Market. Mercat en el que es po-

den trobar tota mena d’objectes de
segona mà.
Plaça Blanquerna (d’11 a 19 hores).
El Liceu al Palau. Concert de l’Orques-

tra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, amb Sol Gabetta, violoncel, i
Josep Pons, director.
Palau de la Música (18 hores). De 13
a 44 euros.

CATALUNYA VERSUS JAPÓ
L'Auditori
18 hores
14 euros
www.auditori.cat

]Amb motiu dels 400 anys de l’inici de les relacions oficials entre

Espanya i el Japó, l’Auditori organitza el cicle ‘El Japó a L'Auditori’,
una iniciativa per acostar la música japonesa a la catalana. Avui se
celebra el concert ‘Catalunya versus Japó’, amb la Banda Municipal
de Barcelona i la pianista japonesa Yukiko Akagi.

El Japó, més a prop de Catalunya
MARTINA FARO PALAU
Barcelona

F

a 400 anys arribava
l’ambaixada Keicho
a Espanya. Una expedició encapçalada pel samurai Hasekura Tsunenaga que, després de tra-

tori– que vol ser un punt de
trobada entre la música japonesa i la catalana. Autors i intèrprets nipons i catalans conflueixen en concerts com el
d’avui: Catalunya versus Japó, interpretat per la Banda
Municipal de Barcelona i Yukiko Akagi, pianista japonesa

pó a Oita, que presenta dos
moviments de tall tradicionals seguits d’un tercer basat
en un tema popular d’inspiració japonesa on es construeix
el clímax dramàtic. Un bon
colofó final.
A més d’aquesta trobada
catalano-japonesa se n’han

Música coral. A la primera part, con-

cert del Pax Cor de Cambra dirigit per
Esteve Costa i Ventura, a la segona
concert del Cor Aglepta dirigit per
Oriol Castanyer.
Església Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 h). Aportació voluntària.

Shine On Me. El grup Indigos presenta en acústic els temes del seu proper LP que es publicarà a finals de
febrer. www.indigosband.com

TELÈFONS
ÚTILS

OLESA DE MONTSERRAT (Baix Llobr.)
‘El Messies’, de GF Händel. Concert a

càrrec de la Coral Ars Nova, de
Martorell, el Cor de Cambra Dyapason, de Barcelona, solistes del mateix cor i acompanyats al gran orgue
pel mestre Lorién Santana i Roma,
tots dirigits pel mestre Xavier Pagés.
Parròquia Santa Maria. Plaça Nova,
21 (18 hores). 10 euros.

gel Noxland, veu i guitarra, Anna Arena, veu i violí, i Sergi La Bestia Coch,
guitarra solista.
La Capella. Parc Can Gambús, 1
(12.30 hores). Gratuït.

Tarragona

Tres ofereix aquest espectacle de cabaret amb clown, humor, música,
cançons i acrobàcia. 12 euros.
Almazen. Guifré, 9, baixos (20 hores).

dominicals que estaran amenitzades
pels dj’s Ivan Picazo & Neiland.
La Boite. Rambla, 33 (de 21 a 5 hores). Entrada, 5 euros.

Nando Massaneda, interpretat per
Salva Alba. 6 euros.
Teatre Foment. Nou, 11 (18.30 h).

SABADELL (Vallès Occidental)
Sonoziendo. Vermut musical amb Án-

Bye, bye Betsy. La companyia Star

Zero. Inauguració d’aquestes festes

MATARÓ (Maresme)
Solterons. Espectacle d’humor de

teatralitzada per a tothom al Conjunt
Monumental d’Olèrdola, amb restes
arqueològiques del castell i la ciutat
medieval d’Olèrdola (s. X-XII).
Conjunt Monumental d'Olèrdola (a
partir de les 12 hores).

cinema experimental, es projecta
Portrait of Jason, de Shirley Clarke,
1967, 100 minuts. Ingmar Bergman
la va descriure com la millor i més
fascinant pel·lícula que havia vist a la
seva vida. 4 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 hores).

fessora i bailaora professional des de
fa més de quinze anys, experimenta
amb aquestes sessions. 5 euros.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20 h).

Barcelona

OLÈRDOLA (Alt Penedès)
Descobreix l’Olèrdola medieval. Visita

Xcèntric. En el marc d’aquest cicle de

Jam Flamenca. Lucero Cárdenas, pro-

Gipsy Lou. Ferlandina, 55 (21.30 hores). Entrada gratuïta.

ARXIU

Músics de la
Banda
Municipal de
Barcelona en
un concert a
L’Auditori

vessar el Pacífic
cap a Mèxic i creuar l’Atlàntic, desembarcava a Espanya.
D’aquesta
manera van quedar inaugurades les relacions
entre els dos països.
L’Auditori vol retre homenatge a aquest quart centenari amb un cicle de concerts
que conservi els lligams iniciats el 1614 alhora que els
eixampli. Per això ofereix un
programa –El Japó a L’Audi-

Emergències ....................................112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ..012
Sanitat respon ..................................061

afincada a Barcelona.
Al programa
d’avui hi ha obres
eminentment catalanes, com la
Marxa 1714 de Mestres Quadreny o Somnis de Lamote de
Grignon. També s’interpreta
Concert per a piano núm. 2,
de Saint-Saëns, i La Vita, Simfonia en tres escenes de Yasuhide. Aquesta és una peça feta per encàrrec del Festival
Nacional de la Cultura del Ja-

Policia .............................................091
Guàrdia Civil ....................................062
Guàrdia Urbana Barcelona ................092

programat d’altres. Del 24 al
26 de gener Kazushi Ono dirigirà l’OBC per interpretar November steps de Toru Takemitsu i Simfonia Alpina de
Strauss, i el 26 s’oferirà un
vermut jazz amb la trompetista japonesa Natsuko Sugao.
També es podrà escoltar per
primer cop a Espanya el piano intel·ligent Disklavier,
equipat amb una tecnologia
que el fa capaç de reproduir
ell sol la música d’un USB o
coordinar-se amb un iPad. c

Bombers de Barcelona ......................080
Informació carreteres ..........900-123-505

LA SELVA DEL CAMP (Baix Camp)
Clàssica. Recital de piano a càrrec de

Xavier Iglesias i Jose Porto. Interpreten obres de Scarlatti, Beethoven,
Tchaikovsky, Chopin, Scriabin i Debussy. Gratuït.
Castell del Pavorde (19 hores).
VALLS (Baix Camp)
Cicle d'hivern de cantautor(e)s. El

col·lectiu de músics de les comarques del Camp de Tarragona Al Caliu
organitza aquest cicle que comença
amb el concert de Jordi Francolí, la
cantant mexicana/montblanquina
Mercedes Loperena, el duet espluguí
La Juke Cover Band i el cantautor vallenc Jordi Jubany. Gratuït.
Teatre Principal (18 hores).

Gas Natural .......................900-750-750
Fecsa-Endesa .....................902-536-536
Manyà 24 h ......................93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN .....902-076-902
Âltima Serveis Funeraris .....902-230-238
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El raonlmtent
a la sardaM
deMontju’ic,a
Barcelona,
queserala Capitaldela Sardana
aquest
2014.

s’ha celebmt a Arenys de Mtmt, i Barcelo- ii
na en recul] el testimoni en el marcde la
celebració del Tricentenari de la derrota
del 1714. La capitalitat té coma objectius
contribuir a ampliar la difusió, el conreui
el prestigi social de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’Ambit cultural en
els territofis al nord i sud de Catalunyai
Andorra, i també promourei projectar la
població designada com a Capital de la
Sm’danatanta l’interior coma l’exterior
de les fronteres polítiques.
Les entrades per al concert estan a la
venda ~ a través de TicketMaster
(http:Hwww.ticketmaster.es), per6 les enfitats associades a la FederaciÓSardanista i
de Catalunya, la U~óde Co[les Sardanis- i
tes de Catalunyai l Obradel Ballet Popu-i
lar les poden reservar i obtenir ambdes- i
comptesa través de la FSC(93 319 76 37).
Les entrades sense descompteoscil.len entre 35 i 25 euros i podeu obtenir mésinformació a www.capitaldelasardana.caU
bcn2014.
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La paginade la Federació
Sardanista
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Tel~fon:
973711975.Web:
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COBLAMARINADAL

Es reprenenles votacions
de’La Sardanade IAny’
Nomésquedendues eliminat6ries i la repesca, abans de les 8
semifinals
MARC
ROVIRA

LaCoblaMarinada
al Salóde la Infanciade Barcelona.

LaCobla
Marinada
prepara
un
discd’Antoni
Botey
Antoni Botey i contemporanis és el noutreball discogr~ttic en qu~ es bolca la Cobla
Marinada a partir d’aquesta
segona quinzena de gener. Es
un enc~rrec de l’entitat Badalona Sardanista que recull temes d’aquest compositor ba-

daloní de la primera meitat
del segle XX,i altres que van
tenir-hi contacte com Enric
Morera o Lamote de Gñgnon.
La presentació del disc es
far~ durant la diada del soci
de BadalonaSardanista, el 23
de febrer vinent.

El concert
final serael 3 demaiga Barcelona
MARCROVlRA
El concurs que cada any intenta trobar la millor sardana estrenada es reprbn aquest cap
de setmana amb les votacions
de la 13a eliminatbria, la penúltima abans de les dos repes-

ques que serviran per definir
els 8 semifinalistes que competiran entre el 22 de febrer i el
14 d’abril.
Habituals del concurs com
JeroniVelasco, Jordi Paulí, Carles Santiago o Josep Coll són

alguns dels que ja tenen una
plata en les 8 semifinals.
De moment, l’autor que més
vots ha aconseguit ha sigut
Martí de Joan, amb231 pel tema En MiqueI Angel de Linyola.
El concert
es vacelebraral TeatreMunicipal
deBalaguer.

LaPrincipal
dela Bisbal
culmina
la gira
del125~
aniversari
dilluns
vinent
al Palau
M. R°

Després d’un any de reconeixements i celebmcions, que es
tancarh el mesde mar~, la Principal de la Bisbal acaba aquest
dilluns 13 de febrer la gira de
concerts programats en auditoris per celebrar el seu aniversari. Desprésde passar per au-

ditoris prestigiosos cora ara el
de Girona, Lleida, Andorra la
Vella, Perpinyà, ManresaiTarragona, la Principal de la Bisbal trepitjar~ l’escenari del Palau de la Música Catalana de
Barcelona, i culminar&,així, la
vessant mésacústica de les celebracions dels 125 anys de sar-

danes. La cita és a les 19.00 de
la tarda i compraambla col-laboració de la Capella Polif6nica, el Cor Filharmonia, el Cor
Maragall i la Coral Saba Nova.
S’interpretaran temes com ara
El cant dels ocells, de PepVentura, Juny, de Juli Garreta o
UEmpord~d’Enric Morera.

LaCobla
Catalana
delsSons
Essencials
omple
demúsica
el Teatre
deBalaguer
El passat dia 6 de gener es va
celebrar, a les 7 de la tarda a
Balaguer, el tradicional Concert de Reis alTeatre Municipal.Aquest any la formació
escolfida ha sigut la CoblaCa-

COBLA
PRINCIPAL
DELABISBAL

La Cobla
Principaldela Bisbal,
amb125anysd’histbria.
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talana dels Sons Essencials
que presenta melodies, timbres i ritraes de la terra en un
format de rabiosa actualitat
i d’improvisació6tnica. La formació barcelonina de deu músics posa sobre l’escenari tots
els instruments de la cobla,
juntament amb percussions
~tniques i la veu. Així doncs,
als instruments tradicionals
de cobla comel flabiol, tible,
tenora, trompeta o fiscorn,
s’hi afegeixen altres comsaxos i clarinet que sonen sobre
una base de guitarra catalana
amb instruments de percussió mediterr~nia coml’espasí, simbomba, pandero quadrat, castanyoles i ambveus
de cors i una solista¯
La Cobla va oferir un concert complert en qu~ el públic
que hi va assistir va poderdisfrutar de tots aquests sons que
ofereix aquesta peculiar formació.
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Excursión al Palau
Tras dejar la titularidad de la Orques¯ ta Nacional de España y emprender
su labor comodirector musical del
GranTeatro del Liceo, Josep Pons
pasea su nueva orquesta por eX Palau
de la Músicade Barcelona en un
programa comprometido. Pons
dirigirá el Conciertopara violonchelo
de Dvorák con Sol Gabetta como
solista (a la derecha), el poema
sinfónicoAsihabló Zaratustra de
RichardStrauss y la Suite intertonal
de Jaime Pahissa. PALAU
DELAMÜSlCA
(BARCELONA).
DiA 12 DE ENERO
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d’aquest grup és que totes, menys
O.J.D.: 109452
una (Jerusalem),
funcions que
E.G.M.:són
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s’han representat
a €Barcelona, a
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posada en escena de Jerusalem, extraordinària funció i l’única del top ten
inèdita entre nosaltres? H

PROJECTE MUSICAL

s

L’orquestra Da
Camera s’alia
amb el Vendrell

s desvalguts
JOSEP GARCIA

L’orquestra de joves talents Da
Camera, creada l’octubre passat
per la Temporada Ibercamera per
commemorar el seu 30è aniversari, tindrà continuïtat i farà una
residència al Festival Pau Casals
del Vendrell. Després del triomf
aconseguit en el seu debut al Palau de la Música Catalana, la formació reapareixerà aquest estiu
en diversos festivals.

de l’obra al Lliure de Gràcia.
deixa anar un bromista Monner.
El format de concert (punk, reggae, hip-hop, flamenc...) els ha obligat a afinar les seves aptituds musicals. Monner toca la guitarra, i Borràs la «xampurreja» i toca la bateria.
«Hem après molt tocant junts per a
l’obra», diuen. Han passat dos anys
–amb una desena de bolos, inclòs el
seu pas pel CCCB, en l’últim Grec–
des dels primers assajos. Va ser a

FESTIVAL DE CINE

Màlaga
premiarà
Maribel Verdú
L’actriu Maribel Verdú rebrà el
premi Màlaga, màxim guardó honorífic del Festival de Cine Espanyol, durant la 17a edició del cer-
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MÚSICA

La Principalde la Bisbali
els cors gironins, al Palau
XoCo

BARCELONA
La Principal de la Bisbal
obrir~t dil]uns alPalaude la
Música Catalana una nova
edició del cicle Tardes al
Palau (19 h), ambun concert especial que servir~t
també per tancar els actes

commemoratius del 1258
aniversari d’aquesta formació. La Principal de la
Bisbal tindl~t coma convidades en]a segonapat~ de]
concert algunes de les
principals corals gironines: la CapenaPolifSnica
de Girona, la coral Saba
Nova,el cor Filharmoniai

el eor Maragall, que interpretaran una selecció de
les sardancsper a cor i cobla més populars. El concert es clour~t amblainterpretació de Gironaro’enamora, del mestre V’fiadesau, ambla participació de
la mezzosoprano Gemma
Coma-Alabert. ¯
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la violencia». O.J.D.:
Por allí pasaNo
un hay
gru- datos
«gente que vive en un mundo muy
po formado por adolescentes que parecido al nuestro, un mundo en
E.G.M.: 22000
se expresan, comunican,
protes- el que tenemos que trabajar cada
tan o dialogan
a través de
la múTarifa:
1125
€ día para sobrevivir a la violencia,
sica. Ellos cinco sobre el escena- social, física o de cualquier otro
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«refleja en qué estado están esos
personajes», apuntó Monner; y
tiene un peso fundamental aunque se trate de una obra de texto.
Al hilo del dicho «quien canta su

mas que podemos tener, para Fecha:
11/01/2014
● DÓNDE: Teatre Lliure de Gràcia.
poder, al menos, encontrar un
c/Montseny,
47.
Sección:
CATALUÑA
futuro», precisó el director. «Cada
● CUÁNDO: Hasta el 2 de febrero.
función es un rito para que estos Páginas:
42
personajes catalicen sus vivencias

La Razón

El pianista Stephen Kovacevich actuará
por primera vez en el Palau el martes
R. N.

El pianista Stephen Kovacevich

BARCELONA- El pianista Stephen
Kovacevich, reconocido por sus interpretaciones de la obra de Beethoven,
ofrecerá el martes su primer recital en
el Palau de la Música Catalana, en el
ciclo Palau 100, con un programa
centrado en este compositor.
El concierto se iniciará con la Sonata op.10 núm 1 de Beethoven, una de
sus obras de juventud, y, posteriormente, interpretará la Sonata op. 109,
publicada en 1821, y que remite a
Bach y a sus «Variaciones Goldberg».

En la segunda parte de la audición,
abordará cuatro de las Bagatelas op.
126, compuestas en 1824, unas obras
breves que el músico compuso en los
últimos años de su vida.
Concluirá el concierto la Sonata op.
110, donde se nota la influencia de
Bach y donde también hay referencias a Handel, un autor muy apreciado por Beethoven.
Inicialmente, se había previsto otro
programa pero, según informó ayer
el Palau, «por motivos ajenos a la organización se ha cambiado» por éste.
Ante este hecho, las personas que
hayan comprado ya las entradas y
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deseen cambiarlas o recuperar el dinero se podrán acercar hasta las taquillas del Palau.
El intérprete estadounidense, también conocido por sus interpretaciones de Brahms, Mozart y Schubert, ha
actuado con las mejores orquestas y
directores, a la vez que ha recibido
numerosos premios por su trabajo
con orquestas con repertorio de los
siglos XVIII y XIX.
Hace ahora diez años su grabación
de la integral de las Sonatas de Ludwig
Van Beethoven recibió el Premio Rosette que otorga la prestigiosa Penguin Guide.
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AGENDA
Para informar de actividades hay que registrarse en www.lavanguardia.com/agenda

Barcelona ciudad
Ruta de les muralles de Barcelona. Un
recorrido histórico, arquitectónico y
urbanístico por las murallas romanas
y medievales. 12 euros.
Llibreteria, 1 (de 16 a 18.30 horas).
V cicle de cinema. Cinema sobre 2 rodes. Inicio de este ciclo con la proyec-

ción de dos documentales sobre el
Mongol Rally. Ricardo Fité y Jaime
Núñez, partiendo de su experiencia
personal y a partir de imágenes rodadas durante el trayecto, brindan dos
valiosos testimonios del cómo y el
porqué de esta prueba con varios
puntos de salida y llegada en Ulan
Bator, capital de Mongolia.
Centro cívico El Sortidor. Plaza del Sortidor, 12 (18 horas). Gratuito.

L’OBC I BROADWAY
Temporada OBC
L’Auditori. Lepant, 150
19 horas (domingo 11 h.)
De 10 a 51 euros

]La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya dirigi-

da por el músico de origen neozelandés Robert Purvis aborda el repertorio de los clásicos del musical con cantantes del West-End de
Londres, que interpretarán fragmentos de West Side Story, El fantasma de la ópera, Cabaret, Alta Sociedad, Evita o Les Misérables

El musical en su dimensión
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L

a OBC se apunta a
la moda del musical
de primera calidad,
invitando al nuevo
talento del teatro musical, el
también compositor de ori-

West-End londinense, tales
como la soprano Deborah
Myers, la mezzo Louisa Lydell, los tenores Ian Virgo y
John Addison, y el barítono
Adrian der Gregorian.
Hoy y mañana probarán
en L’Auditori que el musical
no es un género menor y que

con letra de Stephen Sondheim, que toman como base
narrativa un Romeo y Julieta
adaptado a la lucha entre bandas del Nueva York de los sesenta: sonarán Tonight, Maria, A boy like that o America.
El concierto, no obstante,
comenzará con la Obertura

Poetry Slam. 12 poetas suben al esce-

nario para convencer al público en
tres minutos de que son los mejores.
Gratuito.
CCCB. Montalegre, 5 (18 horas).

Shine. Què faries amb 15 minuts i un
públic atent? Shine es un acto que se

hace cada mes desde el 2008. Una
oportunidad para mostrar las habilidades.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (de 22
a 23.45 horas). Entrada libre.

Esplendors del Barroc. El coro de cámara Foro Vocal interpreta obras de
compositores del barroco alemán e
italiano, dirigido por Xavier Sans. Programa: Lotti, Scarlati, Bernabel,
Schein, Shutz, Telemann y Pachelbel.
Parroquia Mare de Déu de Núria. Bon
Pastor, 7. 19 horas.

‘Les quatre estacions’, de Vivaldi. Con-

cierto a cargo de la Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida por Enrico
Onofri. De 16 a 65 euros.
Palau de la Música (19 horas).

Macba és viu. Proyección del documental Vaig tocar amb les mans sobre el último trabajo del músico Gui-

TELÉFONOS
ÚTILES

Els Tres Tombs Infernals 2014. Espectáculo de teatro, luz y pirotecnia, en el
que Satanás hará de las suyas para
conseguir que san Antonio caiga en
uno de los pecados capitales.
Plaza Can Fabra (20.30 horas).

tora.
Alfa en Viu. Gran de Gràcia, 36 (20.30
horas). 5 euros.

poemario de la colección Poesia o
no?, de Edicions Els Llums, con un recital con música en directo.
Librería Espai Literari. Ramón y Cajal,
45 (18.30 horas).

Concierto de la Sant Andreu Jazz
Band. Interpreta el programa 7 de
swing, dirigida por Joan Chamorro.
L’Auditori. Lepant, 150 (19 horas). 14
euros.

Contacontes. Espectáculo musical para toda la familia diferente y “gamberro” (19 horas, 10 euros). El Acompañamiento, espectáculo teatral que
adapta la obra original de Carlos Gorostiza (21 horas, entrada libre). Divorciadas, evangélicas y vegetarianas, una divertida comedia sobre
tres mujeres en crisis que luchan contra ellas mismas y contra el mundo
que las rodea (23 horas, 15 euros).
Espai d'Art Cincómonos. Consell de
Cent, 283.

Laia Vehí. Concierto de esta cantau-

Pluja d'estiu. Presentación de este

15è Banc Sabadell Festival Mil·lenni.

llamino con los Control Z’s, realizado
por David Gutiérrez Camps y Frédéric
Beaumont.
Macba. Plaza de los Àngels, 1 (19 h).

Barcelona
L’AUDITORI

Algunas de
las voces
solistas que
interpretarán
el repertorio
en L’Auditori

gen neozelandés
Robert Purvis, cuya distinguida carrera incluye las
temporadas londinenses de los musicales Chicago y El fantasma
de la ópera. Forjado especialmente junto a coreógrafos
del ballet y el musical –fue
acompañante de la London
Contemporary Dance Company–, Purvis se reúne en esta ocasión con la OBC junto a
solistas de primer nivel del

Emergencias .....................................112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ..012
Sanitat respon ..................................061

la influencia de
Shakespeare no
se limita sólo al
mundo sinfónico
y operístico, pues
a partir de la segunda mitad del siglo XX,
Broadway se convirtió en el
epicentro del drama shakespeariano contemporáneo. Entre las obras maestras de la
tradición del musical que asomarán en el programa están
diversos cortes de West Side
Story, de Leonard Bernstein

Policía .............................................091
Guardia Civil ....................................062
Guardia Urbana Barcelona ................092

de Kiss me Kate, de Cole Porter, una versión libre de La
fierecilla domada, y con The
boys from Syracuse, de Richard Rodgers, que es una
adaptación de La comedia de
los errores. Y ya en la segunda
parte se escuchará El fantasma de la ópera, de Andrew
Llolyd Webber; Evita, del mismo compositor con letra de
Tim Rice; Annie get your gun,
de Irving Berlin; Alta sociedad, de Cole Porter, y Los Miserables, de Schönberg.c

Bomberos de Barcelona ....................080
Información carretera ..........900-123-505

ARENYS DE MUNT (Maresme)
Boarding Pass. Representación de es-

ta comedia de Jordi Faura dirigida
por Abel Coll. La obra invita a la reflexión a través de temas tan actuales como el paro, la crisis, los desengaños sentimentales. 10 euros.
Sala Municipal. Rambla Francesc Macià, 59 (hoy, 22 h, mañana, 18 h).

ARGENTONA (Maresme)
Jaume Clavell i Nogueras (19141997). Historiador, col·leccionista i Activista cultural. Muestra sobre Jaume

Clavel, nacido en Argentona, trabajador infatigable en favor de la cultura
de su pueblo.
Museu del Càntir d'Argentona. Plaza
de la Església, 9. Hasta el 2 de febrero.

Gas Natural .......................900-750-750
Fecsa-Endesa .....................902-536-536
Cerrajeros 24 h ..................93-446-59-59
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Serveis Funeraris de BCN .....902-076-902
Áltima Serveis Funeraris .....902-230-238
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IDEAS

La Orquestra Simfònica del
Vallès dirigida por el violinista de Il Giardino Armonico
Enrico Onofri interpreta Las
cuatro estaciones de Vivaldi y
su concierto para violín y
cuerdas La tempesta di mare,
más piezas de Bach y Pachelbel. Palau de la Música Catalana. 19 h. De 16 a 65 euros

La iniciativa Phenomena
Experience, que recupera en
la gran pantalla el cine de los
70 a los 90, cumple tres
años y para celebrarlo ofrece
un maratón de la trilogía de
Regreso al futuro. La sesión
se proyectará en el Palau de
Congressos de Catalunya.
20 horas. De 9 a 12 euros.
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es, S: sábado, D: domingo, F: festivos, c: v.o. subtitulada en español, n: v.o. subtitulada en catalán, C: hablada en catalán, M: matinal, G: golfa, U: en 3D

LA CARTELERA DE PELÍCULAS ESTÁ SUJETA A POSIBLES CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA DE LOS CINES
M

G

e con su familia. Patch es el pequeño de la camada y nadie
llegar muy lejos. Sin embargo, tiene un espíritu fuerte y un
que le falta de fuerza física lo compensa con una gran tenacimilia realizan su larga migración anual para encontrar cominte viaje, sembrado de peligros, en el que también se encuenmuchas aventuras.
87 min.
16.45
12.15
Mar 16.20 18.20
12.30
Mar 20.20
y 3D 16.00 18.15
12.00
y 3D 20.30
nista 18.00
12.15
nista 16.00
num 16.10 18.10
16.20 18.20

ps

GREENGRASS. INT.: TOM HANKS Y CATHERINE KEENER.

12 A

sucesos reales acontecidos en abril de 2009, durante los
as que el capitán Phillips se encontró recluido por una banda
El hombre intentó mantener a salvo al resto de la tripulación
uestro. Finalmente, el capitán fue rescatado por los Navy
sar a su casa de Vermont, mientras que los piratas somalíes
134 min.
ia
12.30
PEIRCE. INT.: C. G. MORETZ Y J. MOORE .

16 A

storia de Carrie White, una joven tímida marginada por sus
tituto y sobreprotegida por su religiosa y fanática madre. La
el terror con su poder telequinético en el pequeño pueblo
es llevada al límite en el baile de fin de curso. 100 min.
Mar 22.45
01.00
nista
01.00

M

El mayordomo

EE.UU. 2013. DIR.: LEE DANIELS. INT.: FOREST WHITAKER Y OPRAH WINFREY.

tal hijo

7A

e Ryota tiene se lo ha ganado trabajando duro y está convenuede estropear su perfecta vida. Pero un día, su mujer Midori
mada inesperada del hospital. Keita, su hijo de 6 años, no es
ospital cometió un terrible error y les entregó al niño equivobligado a tomar la decisión más importante de su vida: debe
nato y lo adquirido.
120 min.
19.00

3. DIR.: O. HIRSCHBIEGEL. INT.: N. WATTS.

APTA

princesa Diana voló a Pakistán en mayo de 1997, fue a conoDr. Hasnat Khan, el hombre con quien deseaba casarse.
mujeres más famosas y bellas del mundo, esperaba persuadir
Khan haciéndole ver que sería la esposa adecuada para su
do éxito, los acontecimientos de aquel verano podrían haber
s.
113 min.
20.00 22.20
ia
11.45

sclavitud

TEVE MCQUEEN. INT.: CHIWETEL EJIOFOR Y BRAD PITT.

16 A

increíbles hechos reales, refleja la lucha de un hombre por
vivencia. Dos décadas antes de la Guerra Civil estadouniden-

12 A

Biopic: Cecil Gaines es un joven que trata de escapar de la segregación racial
del sur de los Estados Unidos, en busca de una vida mejor. A lo largo de su
arduo viaje hacia la madurez, Cecil adquiere habilidades inestimables que le
permiten acceder a una oportunidad única en la vida: un trabajo como mayordomo en la Casa Blanca. Allí, Cecil se convierte en testigo directo de la historia y
del funcionamiento interno del Despacho Oval.
132 min.
cYelmo Cines Icaria
11.30

El médico

ALEMANIA. 2013. DIR.: P. STÖLZL. INT.: TOM PAYNE Y STELLAN SKARSGARD.

H. KOREEDA. INT.: MASAHARU FUKUYAMA Y MACHIKO ONO.

G

junto al mago Gandalf y 13 enanos liderados por Thorin Escudo de Roble en
una épica búsqueda para recuperar la Montaña Solitaria y el Reino Enano de
Erebor. Tras sobrevivir al inicio de su inesperado viaje, la compañía sigue hacia
el este y se encuentra por el camino con Beorn, el cambiador de piel, y con un
enjambre de arañas gigantes. Finalmente llegan a la Montaña Solitaria, donde
se enfrentan al dragón Smaug.
170 min.
Arenas de Barcelona 22.30
Bosque Multicines
22.00
Cinesa Diagonal
16.00 19.00 22.00
12.00 00.20
Cinesa Diagonal Mar 17.00 20.30
12.00 00.01
U Cinesa Diagonal Mar
16.00 19.05 22.10
Cinesa Heron City 3D 17.00 20.30
12.15 00.00
U Cinesa Heron City 3D
16.00 19.05 22.10
12.00
Cinesa La Maquinista 16.00 19.00 22.00
12.00
U Cinesa La Maquinista
17.00 20.30
12.00 00.01
Cinesa Maremàgnum 16.00 19.00 22.00
Glòries Multicines
22.00
Lauren Horta
19.00 22.00
Lauren Universitat
16.00 19.00 22.00
Palau Balaña Multicines 19.00 22.00
cYelmo Cines Icaria
15.30 18.40 21.50
12.10
cYelmo Cines Icaria
17.30 20.45
14.15

12 A

Fantástica: Narra la historia de Rob Cole, que de niño queda huérfano y sin
recursos en una ciudad inglesa minera del siglo XI al morir su madre de una
misteriosa enfermedad. Rob, que se promete a sí mismo convertirse en médico
y vencer a la propia muerte, viaja hasta Isfahán, en Persia, para estudiar Medicina con el gran Ibn Sina. A pesar de las innumerables adversidades que encuentra en su camino y de los dolorosos sacrificios que debe realizar, Rob se mantiene firme en su empeño.
150 min.
Arenas de Barcelona 16.00 19.15 22.30
Aribau Multicines
16.00 19.00 22.00
cBalmes Multicines
16.10 19.10 22.10
Bosque Multicines
16.00 19.05 22.15
Cinesa Diagonal
16.40 19.20 22.20
12.00 00.30
Cinesa Diagonal
19.15 22.10
Cinesa Diagonal Mar 16.05 20.40
12.15 00.15
Cinesa Diagonal Mar 19.05 22.05
23.45
Cinesa Heron City 3D 16.00 19.00 22.00
12.30 00.30
Cinesa La Maquinista 16.00 19.00 22.00
12.00 00.20
Cinesa Maremàgnum 19.00 22.00
Comèdia
16.20 19.10 22.00
Glòries Multicines
16.00 19.05 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.00 19.00 22.00
cRenoir Floridablanca
22.35
cYelmo Cines Icaria
18.45 21.45
12.00
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llegada de Zana, cuidadora de extrañas referencias e imaginación galopante, el
dúo pasa a trío.
83 min.
Aribau Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
cBalmes Multicines
16.05 18.05
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.00 20.00 22.00
cVerdi HD
16.00 18.10 20.20 22.30

En solitario

ESPAÑA, FRANCIA. 2013. DIR.: C. OFFENSTEIN. INT.: F. CLUZET Y G. CANET.

7A

Aventura: Yann consigue hacer su sueño realidad al participar inesperadamente en la Vendée Globe: la vuelta al mundo a vela en solitario y sin escalas. Después de varios días de competición descubre a bordo a un joven polizón. Ante el
riesgo de ser descalificado, decide esconder al muchacho en lo que va a ser una
aventura inolvidable.
97 min.
Arenas de Barcelona 16.30 18.15
cBalmes Multicines
20.20 22.20
00.10
Bosque Multicines
16.05 18.10
Cinesa Diagonal
18.30 20.30 22.30
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.05 20.40 22.45
00.50
Cinesa Heron City 3D 16.00 22.30
01.00
Cinesa Maremàgnum 20.10
Lauren Horta
20.20 22.20
Lauren Universitat
20.10 22.10
Palau Balaña Multicines 22.10
cRenoir Floridablanca
16.00
cVerdi Park HD
20.00 22.00
cYelmo Cines Icaria
20.05

Ernest i Célestine

FRANCIA. 2012. DIR.: S. AUBIER, V. PATAR Y B. RENNER.

APTA

Animación: Ernest es un oso grande, marginal y hambriento. Un día, revolviendo en la basura mientras busca comida, se encuentra con Célestine, una ratita
muy espabilada. El oso quiere comérsela, pero ella intenta disuadirle y le suplica
que no lo haga, a cambio de prometerle una comida mucho más sabrosa. Así es
como Célestine, intentando salvar su piel, cambia la forma de ver las cosas a
Ernest. A raíz de eso, se origina entre ellos una larga relación que va acompañada de aventuras y desventuras.
80 min.
C Verdi Kids HD
17.30

F

Free birds (Vaya pavos)

EE.UU. 2013. DIR.: JIMMY HAYWARD.

APTA

Animación: Reggie es un pavo poco corriente: es el ave más inteligente de la
granja donde vive y el único que sabe que les alimentan para cebarles y comérselos más tarde. Esto hace que sea marginado por sus compañeros. Un día es
reclutado por Jake, un pavo cuya misión es viajar al pasado para cambiar el
curso de la historia y sacar a los de su especie del menú de Acción de Gracias
de forma definitiva para evitar morir y ser comidos. A partir de ese momento
empieza una aventura llena de obstáculos.
91 min.
Cinesa Diagonal
16.30
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.10
12.25
Cinesa Heron City 3D 17.00
12.15

Frozen. El reino de hielo

EE.UU. 2013. DIR.: JENNIFER LEE, CHRIS BUCK.

APTA

Animación: Anna, una intrépida optimista, se une a Kristoff, un alpinista extremo, y su compinche reno Sven en un viaje épico, en el cual se topan con místicos trols, un divertido muñeco de nieve llamado Olaf, temperaturas extremas
propias del Everest y magia en cada rincón, en una carrera por hallar a la hermaCATALANA
na de Anna: Elsa, la Reina de Hielo, y así liberar al reino del invierno.102 min.
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Modernidad y tradición
Parsifal 13/14 - Centenari de
l'estrena a Barcelona
Autor: Richard Wagner
Adaptación y dirección: Carlus

Padrissa & La Fura dels Baus
Vestuario: Chu Uroz
Intérpretes: Christopher Robertson, Maria Hinojosa, Vicenç Esteve, Joan-Sebastià Colomer, Galdric Santana (campanas), Xevi
Ramon (panadero), Véronique
Werklé (piano). Lugar y fecha: Foyer del Liceu (9/1/2014)
ROGER ALIER

El 31 de diciembre se cumplieron
cien años del estreno mundial legal
de Parsifal fuera de Bayreuth, acabados los 30 años de derechos exclusivos que Wagner había dado a
la ciudad. Barcelona fue, pues, la
primera ciudad donde –por una diferencia de una hora respecto de la
hora oficial en Alemania– se pudo

estrenar legalmente la última creación wagneriana, con el tenor Francesc Viñas de protagonista. Que en
2013 no hubiera ninguna representación de la obra en Barcelona hizo
que Carlus Padrissa (que montó hace poco un Parsifal en Colonia) se
decidiera a hacer un espectáculo
en la ciudad, con la colaboración
del Cercle del Liceu y del teatro.
Con una asistencia compacta, el
Foyer pudo presenciar un espectáculo curioso, formado por fragmentos musicales de la obra wagneriana, con intérpretes de calidad como el barítono Christopher Robertson, aclamado por su voz, además
de la refinada María Hinojosa en el
rol de Kundry y las voces sólidas
de Vicenç Esteve y Joan Sebastià
Colomer, más un compacto grupo
de figurantes y el responsable de
las campanas, que procedían de un
campanólogo fabricado en 1892 para las versiones parciales en concierto que se hicieron en el Palau
de la Música antes del estreno en

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

el Liceu. El espectáculo de La Fura
dels Baus era una curiosa mezcla
de imágenes históricas del efemérides, fotografías de los programas
históricos y pasajes del curioso filme que Daniel Mangrané rodó en
Barcelona y Montserrat cuando
abordó el tema de Parsifal en su filme de este título, en 1951. Por cierto que las imágenes han sido cedidas por la viuda de Mangrané, que
asistió en lugar prominente. Además hubo unos hornos donde el panadero Xevi Ramon fue cociendo
panes que fueron repartidos por
los figurantes al final de la función.
Y se escucharon unas grabaciones
de Viñas que han sido recuperadas
recientemente en Estados Unidos.
El espectáculo, una mezcla de
modernidad y de tradición, fue seguido con atención por el público,
que aplaudió largamente y demostró que en Barcelona no ha quedado olvidado el importante pasado
wagneriano. Y aunque hubo algún
pequeño incidente en uno de los ordenadores de las imágenes, el resultado fue muy positivo y permitió escuchar un sustancioso resumen
musical de la obra wagneriana.c
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