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Jariod tria del millor de la setmana

’1’OBC
JanWillemdeVriend
dirigeix la Simfbnica
deBarcelona
i Nacional
de
Catalunya
entres concertsaquestca p desetmana,
onta mb~actua
corna solista convidatel pianistaHannes
Minnaar.
S’hi podransentir
pecesde WolfgangAmadeus
Mozart,ClaraWiecki Felix Mendelssohn.
-)L’Auditori.
M:Marina.
Dv.2, 20.30
h.Ds.3,19h.Dg.4,11h. 15-40
(;.

~l’Zoran
Dukic
iAnielloDesiderio
Dosdestacats
guita rristes que,derant enrant, podem
veureen
recital al Palaudela MGsica
Catalana
.Aquesta
vegada,
perb,actuen
junts, enunconcertqueincloupecesdeBach,Piazzolla,AIb~niz
i
Domeniconi,
entred’altres.
->Palau
dela M~sica.
M:Urquinaona.
Dimarts
6.21h. 39-45
~.

~l’Homenatge
a Claude
Debussy
Torna,puntual,corncadaprimerdiumenge
derues,el concertdecarillb
d’AnnaMariaRevert~desdel Palaudela Generalitat.Unahorade
m~sicadeClaudeDebussy,
originbria per a piano,quesonar~diferent
grbciesals sonsmbgics
i evocadors
deles campanes
del carillB.
-> Palau
dela Generalitat.
M:Jaume
I. Diumenge
4.12h. Gratis.

st
nimrá
onna
na
ue
ede
se
al

cerse eterno, especialmente desPara grabar «And Nothing Hurt», Pier- cho, este disco trata sobre la auto-acepPAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
pués de que su líder, Jason Pierce, in- ce pasó una larga temporada adaptán- tación».
PÁGINAS:
58 a los medios disponibles,
O.J.D.:
78096
cumpliese su promesa de publicarlo
en dose
«subien2017. «A Perfect Miracle», así se titulay bajando
el volumen de esto
y aqueTARIFA: do
7070
€
E.G.M.:
429000Spiritualized
ría una de las canciones del álbum que llo durante meses, nivel a nivel, con más · Barcelona. Razzmatazz. 20.30. Viernes 2
ÁREA:
CM²
- 23%
· Madrid. La Riviera. 21.00. Sábado 3
unos meses después
(el 169
error
que
ensayo», hasta queSECCIÓN:
consiguióMUSICA
2 Noviembre, 2018

Madeleine Peyroux
Jazz con todas las letras
El día que asomó la cabeza desde la
neblina nocturna de los clubs
neoyorquinos, hace ya más de dos
décadas, a Madeleine Peyroux se la
emparentó rápidamente con las
voces rasgadas y los lamentos de
Billie Holiday y Bessie Smith. Una
comparación que la ha acompañado
desde que se estrenó en 1996 con
«Dreamland», pero que la cantante ha
sabido moldear a su antojo a fuerza de
rodearse de nuevos compañeros de
viaje. Es así como se ha llevado el jazz
de paseo por los dominios del folk e
incluso del pop y es así también como
ha acabado llegando a «Anthem», un

disco que toma impulso desde el
balsámico himno de Leonard Cohen
para seguir ahondando en los diálogos
estilísticos y el cosquilleo emocional
del jazz vocal. En su regreso a España,
actuará acompañada por Graham
Hawthorne, Paul Frazier, Andy Ezrin
y Gregg Fine. / D. M.
«Madeleine Peyroux»
· Cartagena. Nuevo Teatro Circo. 2 de
noviembre. 21. 30 horas.
· Barcelona. Palau de la Música. Sábado, 3
de noviembre. 21. 30 horas.
· Palma de Mallorca. Trui Teatre.
Domingo, 4 de noviembre. 21 horas.
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Miles Davis al Palau d’Esports el 1984. ISABEL RAMONEDA

>MÚSICA. Des dels anys vint Barcelona
està enamorada del jazz. Músics de
prestigi, escoles i clubs ho testimonien.
I el Festival, que arriba a les 50 edicions,
és el símbol de l’afició a una música
sinònim de llibertat. Pàgines 4 i 5
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RAFAEL
VALLBONA

En Tito Ramoneda porta el jazz al
cap i al cor des
dels 14 anys. Hi va entrar, com
d’altres en aquella època, amb el
rock progressiu, el jazz-rock i tota
mena de fusió i, a poc a poc, va
descobrir els clàssics. Als 16 escoltava Duke Ellington Eric Dolphy i
Led Zeppelin i, per tot plegat, va
decidir estudiar a l’Aula de Música Moderna i Jazz i al Taller de
Músics, com tants altres, també.
Però no va ser músic, només en
va estudiar. La seva passió la va
derivar cap un terreny quasi
inhòspit: la producció de concerts.
Va veure la llum. «El primer
que vaig fer és de mànager dels
Transatlàntic, i els vaig col·locar
de teloners de Miles Davis, el
1984. Aquella nit Davis em va passar a un metre; va ser una experiència molt forta». És l’artista que
el va marcar definitivament. Quan
el descobreix, l’il·lumina. I el 1988,
aquell noi de 25 anys va crear The
Project amb en Joan Rosselló, pare del Jamboree. Debuten amb un
concert de jazz: Chet Baker al Zeleste. Però en Chet estava K.O. en
un hotel de Milà; impossible que
viatgés. En Ramoneda va agafar
el telèfon, va convèncer el conserge de l’hotel perquè entrés a la
cambra del músic, el posés sota la
dutxa i l’enviés a l’aeroport. El
concert va ser un èxit i el trompetista, sopant, parlava amigablement del disc que gravaria per
Blue Note. Res no feia pensar que,
setmanes després, moriria.
Històries d’una història, la de la
llarga relació d’amor entre Barcelona i el jazz, de la qual el Festival
Internacional de Jazz, que enguany arriba a les 50 edicions, n’ha
escrit algunes solfes brillants. I les
30 darreres, han estat interpretades per la companyia que dirigeix
en Tito Ramoneda: «El segell de
l’empresa és el jazz».

ROBERTO MASOTTI

MÚSICA

PREN-NE

50!

El títol fa referència al popular
tema ‘Take Five’, de Dave Brubeck,
el primer músic a tocar al Festival
Internacional de Jazz. Des del
1966 hi han passat artistes tan
diversos com Keith Jarrett, Nina
Simone, Paolo Conte, Tomatito,
Diana Krall o Chucho Valdés.

VIDES PARAL·LELES
Capital europea de l’espectacle
durant la Gran Guerra i refugi per
a artistes, traficants, espies, i tota
mena d’aventurers, els primers
sons van arribar a Barcelona la
tardor de 1919, als salons del Ritz.
El febrer de 1920 va ser la descoberta oficial del gènere, quan Ferran Bayés va programar al rutilant music-hall Principal Palace
un ball de carnaval amenitzat per
una autèntica jazz-band de músics negres. I l’exposició del 29 va
ser l’esclat popular del gènere als
escenaris locals. La cosmopolita
Barcelona s’havia enamorat del
jazz. «Barcelona sempre ha estat
atenta, potser per la situació geogràfica, cap a tot el que era nou. I
el nou sempre venia del nord»,
afirma Ramoneda.
Per això sorprèn que al voltant
dels esdeveniments del 92, probablement el segon gran moment de
glòria mundana de la ciutat,
l’Ajuntament estigués decidit a
dissoldre el festival de jazz en el
Festival de Tardor que impulsava
l’Olimpíada Cultural. «El festival
no era nostre, nosaltres n’havíem

A dalt, Miles Davis
i B.B. King el 1973,
al mític concert que
van oferir al Palau
de la Música.
A l’esquerra, Tito
Ramoneda, director
del Festival de
Jazz de Barcelona.
A la dreta, Dave
Brubeck, el primer
en tocar al festival.

SANTI COGOLLUDO

fet la producció l’any anterior. Jo
potser no era del tot conscient de
la història del festival i de per què
l’administració el volia eliminar –
diu el promotor–. Vaig anar a
veure la gent de l’Olimpíada Cultural, els vaig oferir els artistes
que tenia en cartera i van dir que
no els interessava. Vaig anar a
veure en Ferran Mascarell (llavors regidor de Cultura) i em va
dir que, de la mateixa manera
que havia nascut de mans privades, si jo el volia tirar endavant
l’Ajuntament m’en cediria la
marca però, això sí, no ens donarien ni un duro de subvenció. El
primer any va anar així».
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TENDèNCIES

JUSTY GARCÍA KOCH

LORENZO DUASO

Alguns dels músics
que han tocat al
Festival de Jazz:
Keith Jarret, Chucho
Valdés, Nina Simone,
Paolo Conte i Jack
Dejohnette. A baix,
Diana Krall.
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També hi van tocar Tete Montoliu,
a més de Bud Freeman, Illionis
Jacquet, Roy Elridge, Stan Getz i Astrud Gilberto, el jove Gary Burton, i
un Sonny Rollins que va ser polèmic
per un solo de 30 minuts. Però el festival ja no tenia aturador. Com la carrera del colós del saxo, a qui encara
vam escoltar el 2012, amb 82 anys.
Des d’aleshores pel Festival Internacional de Jazz de Barcelona hi han
passat gairebé tots els grans del jazz,
del clàssic al més avantguardista. Hi
ha hagut polèmiques i baralles de tota mena entre partidaris d’un i altre
estil i cap dels organitzadors no ha
sortit indemne, The Project, tampoc.
Quan va actuar Ana Belén en sengles
espectacles amb Chano Domínguez i
Lluís Vidal (1998 i 1999), es van haver
de sentir a dir de tot, com quan van
incorporar artistes flamencs. Però
avui el públic jove s’incorpora al jazz.
Són aficionats a la música que, farts
de la cantarella del pop, han virat cap
a l’electrònica i el hip-hop, i des d’aquí
descobreixen la llibertat creativa i la
transversalitat del jazz i, això, obre
unes expectatives immillorables.
De fet, Miles Davis hi té una gran
responsabilitat. Amb la seva enorme
influència sobre la música del canvi
de segle, va incorporar el funk, el hiphop i fins i tot el pop (la seva versió
del Time after time és icònica) al que
ell deia social music. Però el 1989,
any de debut de The Project com a titular del festival, hi havia espectadors
que abandonaven el Palau d’Esports
dient que allò no era jazz. Era Miles
Davis en el que va ser un concert memorable d’una edició amb Modern
Jazz Quartet, Pat Metheny o Wynton
Marsalis.
Des de llavors, la llista d’artistes és
enorme i diversa. De Keith Jarrett a

LLL
Uns mesos abans del debut, el
25 de gener de 1966, al Palau
de la Música, Ella Fitzgerald i
l’orquestra de Duke Ellington
van fondre per sempre el jazz
amb l’ànima de la ciutat.

JOSEP MOYA-ANGELER

Fundat per Joan Rosselló i els
seus amics del Jubilée Jazz Club, el
Festival Internacional de Jazz de
Barcelona havia passat per moltes
mans: el Hot Club d’Alfred Papo, el
Parc d’Atraccions de Montjuïc,
l’Ajuntament i el Consorci del Palau de la Música, abans de ser recollit per The Project, amb el que en
Rosselló, obstinat difusor del jazz
com ningú, veia acomplerta la seva
obra. A la ciutat del jazz, semblava
que ningú no volia el festival. «Que
hagi passat per tantes mans demostra que el projecte empresarial
d’un festival de jazz és complex i
no dona diners», diu Ramoneda.
Així, per l’empenta d’uns joves

agosarats, s’ha mantingut un projecte que podria haver desaparegut. El de Barcelona és el primer
festival de jazz internacional d’Espanya i un dels veterans d’Europa.
«I faig incidència en el caràcter internacional i professional. El
Jazzaldia de Donosti (tres edicions
més) va començar amb músics locals amateurs», –adverteix el director de The Project–. «Un festival
que, a la primera edició, tenia un
cartell amb Dave Brubeckt i Sonny
Rollins només es va fer aquí. Per
tant, Barcelona n’és pionera», sentencia. El festival és patrimoni de la
ciutat. El recorregut entre Barcelona i el jazz són vides paral·leles.

Uns mesos abans del debut, el
25 de gener de 1966, al Palau de la
Música, Ella Fitzgerald i l’orquestra de Duke Ellington van fondre
per sempre el jazz amb l’ànima de
la ciutat. Núria Feliu, que va rebre
la cantant al Prat i li va lliurar un
ram de flors, encara recorda
aquell dia amb emoció.

TOTS SÓN JAZZ
La tardor de 1966 Dave Brubeck,
amb el quartet en ple èxit per
l’immortal Take Five, va inaugurar
el festival. Xavier Montsalvatge,
Frederic Mompou, Josep Llimona
o Pasqual Maragall van ser alguns
dels primers espectadors.

Nina Simone i Ornette Coleman, i de
Ray Charles i Wayne Shorter (descobert al festival del 1967 per la fugida
de Davis) a Paolo Conte, Maria
Schneider o Michel Camilo i Tomatito, qualsevol artista que us pugueu
imaginar ha passat pel festival:
Randy i Michael Brecker, Diana Krall
i Brad Mehdlau, Chucho Valdés...
Tot i això Ramoneda fa autocrítica:
«Hi ha hagut moments difícils, a vegades per falta d’orientació. No vam
tenir temps de pensar, era agafar-lo o
matar-lo. Ara el dirigeix en Joan Anton Cararach, que ha sabut crear un
discurs i un projecte». El futur?
Transversalitat i dimensió social: «El
diner públic ha de ser per al projecte
que es va creant, amb accent al jazz,
però obert a altres coses: classes magistrals, jazz als districtes, pelis a la
filmoteca, la festa jazz & food al carrer, exposicions. Crec que, el que
s’ha de valorar del festival és l’impacte social, no l’econòmic. Fem un festival per a la gent d’aquí. Aportem un
gra de sorra perque aquesta ciutat i
la gent que hi viu sigui millor».
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Manubria(Ching6n)i Pol Garcia,
creador de les experibncies pop-up
gastronbrniques Pop Secret.
Perqui~6s especial?Ser/~ corn
l’explosi6de tots els altres
elements junts.
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-) Localitzaei6
secrete.Dijous
8.20.30
h. 85~.

Jazz& Bluesal Mandarin Tomatito
i Jos6Merc6

Hits

Kassandra

Qu~6s?Tots e]s dimecres
d’aquest
mes podeugaudir de diferents
concertsde bluesi jazz al jardi
mimosade l’hotel Mandarin
Oriental.
Perqu/~hi heud’anar?
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de lanostraescena, s’acomiaden
dels escenaris.
Perqub4s especial?
Ensdiuenadeu
arab un espectacle m6s11arg que
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trajectbria. Perb el queho fa m6s
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data
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comiat.
20-38~

qu~6s?Undels personatgesdel
mitede la Guerrade Troia, 1a jove
endevinaque la prediu sense que la
creguin, se’ns presenta des delclub
de cites l’Odissea.
Perqu/~hi heud’anar?Dirigidaper
SergiBelbel,l’obra de Sergio
Blancoconnectaelrelat mitic arab
l’actualitat proiectant els desastres
de laguerra en laiove transsexuali
cocainbmanaprotagonista.
Perqu/~6s especial?Elisabet
Casanovas,la Kassandradeltitol,
s’hi revela comuna gran actriu.
-) Teatre
Naeional.
M:Marina.
Finsa118de
novembre.
24~.

Qub6s? Els dos genis del flamenc
ens embruixenal De Caidn,
el cicle de flamencdins del
Festival Intemacional de Jazz de
Barcelona.
Perqu/~hi heud’anar?
Pergaudirde la
complicitat iel talent d’aquestsdos
artistes que presenten elseu disc
iunts al toquei al cante.
Perqu~6s especial?
Presentaran
per primeravegadaelseutreball
conjunt, i ho reran al Palaude
laMfisica, on are fa un anyesva
plantar la llavor de la col.laboraci6.
-) Palau
dela M~siea.
M:Llrquinaona.
Dv.16.
21.30h. 18g.

Teatre,
mOsica,
gastronomia:
trobales millorsentrades
a timeout.cat/reservabcn
TimeOutBamelona
1 - 7 de novembre
2018
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 11

O.J.D.: 24513

TARIFA: 901 €

E.G.M.: 52000

ÁREA: 244 CM² - 21%

SECCIÓN: REUS

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 5009

TARIFA: 3050 €

E.G.M.: 23000

ÁREA: 930 CM² - 83%

SECCIÓN: CULTURA

2 Noviembre, 2018

Sa da a
Robert Roqué
GIRONA

Recentment, a Figueres s'ha presentat el llibre En Pep, el nen que somiava sardanes, de Montserrat Segura i il·lustracions de Pau Bahí,
Marina Gibert, Roser Segura i Dani
Torrent. L'obra l'ha editada l'Ajuntament de la capital empordanesa.
El volum és un recull de  rondalles sobre la sardana i vol acostar la
nostra dansa als més menuts, però
també a la resta de la família per
allunyar-la del clixé que només és
per a gent gran. Així, per exemple,
un dels títols és Vens a ballar amb
mi?Una altra de les rondalles explica, de manera fantasiosa, la infància de Pep Ventura, ja que no hi ha
dades sobre els seus anys de jove.
D'aquí el títol, en al·lusió a l'obra del
pare de la sardana moderna.
El llibre serveix per cloure la celebració del bicentenari del naixement de Pep Ventura. La presentació s'ha celebrat en el marc de la ballada del Dia del soci del Foment de
la Sardana Pep Ventura de Figueres. En aquest sentit, s'hi ha estrenat
la sardana de Jaume Cristau Princesa pubilla, dedicada a la pubilla
de Figueres, Marta Guerrero.

Presentació. Montserrat Segura ha presentat a la ciutat de Figueres un llibre format
per quatre rondalles i amb il·lustracions de Pau Bahí, Marina Gibert, Roser Segura i
Dani Torrent, per apropar el món sardanístic als més petits de la casa

«En Pep, el nen que
somiava amb sardanes»
Amb la presentació d’aquesta publicació es clou la celebració del

bicentenari del naixement de Pep Ventura a la capital empordanesa

FINAL DEL CAMPIONAT
DE CATALUNYA DE COLLES
El pròxim diumenge a Valls tindrà lloc la gran final de les colles sardanistes que han participat durant
tot l’any en els diferents concursos
que s’han desenvolupat en diferents llocs de Catalunya. Serà la final de les colles. Juvenils, Veteranes
i Grans. El concurs tindrà com a
marc la plaça de la Fragata i hi prendrà part la cobla Maricel de Sitges,a
partir de les  de la tarda.

COCO, DE BANYOLES
En les passades festes de Sant

La FRASE

FESTA DEL FLABIOL
A ARBÚCIES
Aquest dissabte i diumenge, Arbúcies acull la a Festa del flabiol
amb una novetat: la a Escola per
a Joves Flabiolaires. La Festa del flabiol és una cita ineludible per als
músics d'aquest instrument, els
seus amants i és clar, els sardanistes, i amb aquesta proposta consolida la seva aposta.
La formació durarà tot el cap de
setmana i està obert a nens i d’entre
 i  anys. El programa preveu
que se celebrin sessions durant tot
el cap de setmana, amb una durada
total de  hores, però també participaran en diversos concerts i assaigs. Així mateix, també consta de
diverses activitats lúdiques, com es
pot consultar al programa de la pàgina electrònica. Els professors seran Cristina Boixadera i Quim Boix.
Existiran diversos nivells segons la
capacitat dels alumnes i aprendran
igualment el tamborino i el bombo.
I sense oblidar que aquest cap de
setmana els permetrà conèixer
d'altres flabiolaires, perdre la por a
l'escenari i generar sinergies. La
matrícula del curs són  .
El programa de la Festa del flabiol preveu uns col·loquis sobre el
flabiol, el dissabte, a partir de les 
de la tarda a la Sala d'actes del Museu Etnològic del Montseny-La
Garbella; una ballada de sardanes
obligades de flabiol a les  a la Plaça
de la Vila amb els Lluïsos de Taradell i una castanyada amb flabiols
a les  a la Plaça dels Bosquerols.
També es farà un ressupó «flabiolaire» al Casino a / d’.
Per al diumenge, hi haurà una
fira de violers i productes flabiolaires a la plaça de la Vila de les  a
les  del migdia, activitats diverses
durant el matí i a / de  al Teatre
de cal Xic un gran concert de fla-

l'Aplec a les seves instal·lacions en
el marc del centenari del club esportiu.

El gegant de Pep Ventura de Figueres.

L’AGENDA

Lloret de mar  Sant Pere del bosc. Cobla la

AUDICIONS

Ria i Sirac  Plaça. Cobla Mil·lenària.

 DISSABTE, DIA 3

Arbúcies  Plaça. Lluïsos de Taradell- 18.00

h. (Sardanes de lluïment de flabiol)
El Barcarés  Plaça. Cobla Tres Vens.

11.00 h.

Flama de Farners. 12.00 h.

15.00 h.

La sardana era
bellíssima. La
uniformitat rítmica dels
ballarins i la seriositat
amb la qual se la
prenien, els braços en
alt i el ritme trepidant
de les cames em tenia
completament
embruixat. Quina
passada!»

Sils  (Mallorquines) Plaça de l’euro. Cobla

Foment del Montgrí. 16,15 h.

CONCERTS

Girona  Font del gat. Cobla Ciutat de Giro-

 DISSABTE, DIA 3

na 12.00 h.

Girona  Envelat a la plaça Miquel de Palol.

 DIUMENGE, DIA 4

Orquestra, La Principal de la Bisbal. 19.00 h.
Concert líric.

 JOSÉ RUBIANES ALEGRET, MÉS
CONEGUT COM A PEPE RUBIANES,

(VILAGARCÍA DE AROUSA, - PONTEVEDRA- 2 DE SETEMBRE DEL 1947 - BARCELONA, 1 DE MARÇ DE
2009) VA SER UN ACTOR DE TEATRE GALAICO-CATALÀ RESIDENT A CATALUNYA I ESPECIALITZAT EN MIM,
IMITACIONS I MONÒLEGS

Banyuls de la Marenda  Plaça Pau Reig.

Cobla Tres vents. Matí i tarda.
Beget  Plaça. Cobla La Principal d’Olot.

12.00 h.
Girona  Plaça 1 d’octubre. Plaça 1 d’octu-

bre. Cobla Selvatana. 16.30 h.

biols. Es pot consultar el programa
detallat a la pàgina corresponent de
la Festa del flabiol.
La Festa del flabiol és un referent
sobre aquest instrument, no només relacionat amb la sardana. Ja
fa  anys ja se celebra aquesta festa
al municipi d’Arbúcies i amb la
nova escola per a músics joves reforça la seva voluntat de continuïtat.

CONCERT A LES ROQUETES,
50 ANYS D’APLEC
Aquest pròxim diumenge, l'Aplec
de Les Roquetes de L'Ideal d'en
Clavé tindrà el concert de celebració de la seva a edició. Serà a /
de  al Palau de la Música Catalana,
amb la participació de les cobles La

 DIUMENGE, DIA 4

Barcelona  Palau de la música. Cobles, La

Principal de la Bisbal, Montgrins, Sant Jordi –
Ciutat de Barcelona, La Principal del Llobregat i La Banda simfònica, Roquetes – Nou
Barris. 17.30 h.

Principal de la Bisbal, Montgrins,
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i La
Principal del Llobregat, amb la
Banda Simfònica de Roquetes de
Nou Barris.
El concert comptarà amb  parts
diferenciades. La primera serà sobretot sardanista, amb títols com
Cant trist, de Fèlix Martínez i Comín; Per la nostra amistat, de Martirià Font o L'Aplec de tardor, de
Conrad Saló. Les altres dues parts
seran més de caire simfònic amb la
incorporació de la Banda Simfònica. Llavors s'hi podran escoltar
obres com el pasdoble de concert
Girona, de Santiago Iope; l'obra
simfònica per a banda Diagram,
d'André Waignein o El cant de la
senyera, de Lluís Millet. La direcció
musical anirà a càrrec de Daniel

Navarro Cortes.
Això vol dir que en determinats
moments hi haurà les  cobles juntes a l'escenari i en d'altres, a més a
més, amb tota la Banda Simfònica.
La imatge visual, i sonora, serà molt
potent i interessant. Aquestes  formacions són les que han participat
els darrers  anys a l'Aplec i els concerts de Les Roquetes.
L'Aplec de les Roquetes va tenir
una primera edició l'any  enmig d'unes condicions difícils: el
lloc per ballar, per exemple, no estava condicionat i els organitzadors
van haver de treballar-hi de valent
i l'ambient social i polític a Nou Barris tampoc era majoritàriament català. La segona edició no es va celebrar fins al  però des de llavors cada vegada va anar superantse. Així, el  es va integrar a la
mostra de cultura popular «Expocultura» al Moll de la Fusta o l'any
 el FC Barcelona va fer anar

Martirià de Banyoles, el diumenge
a la tarda, es van desenvolupar les
audicions amb quatre cobles i amb
el nom de COCO, que significa,
Competició de Cobles, cadascuna
d’elles interpretà una sardana per
escoltar, una d’estrena, una d’obligada i una de balladora. Els assistents van poder votar per a cada
tanda la sardana que vam trobar
més ben escollida (no es tracta de
qui millor toca) sinó simplement
de triar la que considerin millor i de
les quatre rondes. La Principal de
la Bisbal es va proclamar guanyadora de les quatre rondes.

EL BALL TÍPIC DE VALÈNCIA?
La revista d'informació turística

Valencian Country de València
apunta al seu número del passat
mes de setembre que al País Valencià també s'hi ballen sardanes, amb
la inclusió d'una imatge d'una rotllana i els instruments de la cobla,
segons ha informat el diari digital
Esdiario.com.
El diari també denuncia que
aquest mitjà d'informació turística
provoca confusió en atribuir tradicions, símbols i mots catalans, com
la senyera, a la Comunitat Valenciana. La publicació té els textos en
castellà i anglès i compta amb la
col·laboració de la Conselleria
d'Educació i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
L'editorial responsable d'aquesta revista és Grupo Calaforra Media, S.L., que edita diversos diaris,
llibres i revistes. Segons la definició
que ha localitzat Esdiario.com a la
pàgina electrònica, ara inactiva, de
l'editorial, Valencian Country és
«un portal turístic en anglès que
mostra el millor de les festes, costums, esdeveniments i empreses
valencianes al món sencer». El seu
mercat prioritari és l'anglosaxó, ja
que el Regne Unit és el principal
origen del turisme a la Comunitat
Valenciana. Aquesta publicació
s'edita des de fa  mesos.
Malgrat la polèmica que es pugui generar en relació a la llengua i
l'ús i explicació de símbols catalans
a la comunitat de València, la publicació haurà servit per donar a conèixer a un elevat nombre de turistes d’arreu del món, que visiten
aquesta zona, els origens i la tradició de la sardana, que si poguéssim
parlar de Països Catalans.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,50-51

O.J.D.: 8076

TARIFA: 5111 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 1026 CM² - 114%

SECCIÓN: PORTADA
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PAÍS: España
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TARIFA: 5111 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 1026 CM² - 114%

SECCIÓN: PORTADA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,50-51

O.J.D.: 8076

TARIFA: 5111 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 1026 CM² - 114%

SECCIÓN: PORTADA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 10-11

O.J.D.: 28489

TARIFA: 10588 €

E.G.M.: 235000

ÁREA: 1624 CM² - 145%

SECCIÓN: ARAGON
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 10-11

O.J.D.: 28489

TARIFA: 10588 €

E.G.M.: 235000

ÁREA: 1624 CM² - 145%

SECCIÓN: ARAGON

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 104696

TARIFA: 11466 €

E.G.M.: 612000

ÁREA: 442 CM² - 39%

SECCIÓN: VIVIR
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4 LA VANGUARDIA

L ’À L B U M

V I U R E

BATEC
C I U TADÀ

LLUÍS PERMANYER

Nova aplicació p
avisar de robato
en establiments

SALT L’Ajuntament de
posarà en marxa al dese
una aplicació de mòbil d
perquè els comerciants
avisar la policia local en
robatoris o problemes a
clients. Tan sols clicant
de l’aplicació ja s’avisar
mediatament els agents
gons el Consistori, l’obj
que les incidències es p
comunicar de manera “
senzilla i discreta”. L’ap
només està pensada per
bliments perquè no geo
za el telèfon sinó que po
incorporada l’adreça de
que ha donat l’alerta. / B
Aquest formidable conjunt de dos estils històrics havia estat alliberat de l’ocultació

Romà i gòtic
de categoria

L

es obres per fer realitat un projecte que
venia de lluny i que al
principi es va denominar La reforma no van durarpaspoctemps,enplecentre
de la ciutat. Imagino el trastorn
que devia comportar tot allò.
Aquella reforma també va
resultar dolorosa, primer per la
desaparició d’un bon nombre
de carrers i, sobretot, per la demolició d’edificis històrics, tot i
quealgunsesvansalvarmitjançant el trasllat. Però el més dolorós va ser la pèrdua dels habitatges, cosa que va comportar
haver de traslladar necessàriament la població afectada.
Del magne projecte hi havia
una bondat inesperada: l’apariciód’unpassatarquitectònicde
categoria, com la porció d’un
bon llenç de muralla.
El gòtic ja havia superat el
desprestigi a què havia estat
condemnat. De vegades l’actitud popular resulta més fàcil
per plasmar un rebuig com
aquell. Per això, quan plovisquejava, feia fred i bufava el
vent, se solia comentar: “Avui
fa un temps gòtic”.
Tampoc no és sobrer recor-

Q UA D E R N BA RC E LO N Í

dar que l’Orfeó Català aleshores va demanar la demolició de
la Casa dels Velers, perquè la
seva seu, el Palau de la Música
Catalana,lluísmésdesde laVia
Laietana, ja que restava molt
amagada.
No es tractava d’una reacció
local, atès que en altres països
haviapassatunacosasemblant,

Les obres
de la Via Laietana
van descobrir
vestigis del passat
molt nobles
finsquelainfluènciaromàntica
va propiciar que unes determinades restes del passat fossin
valorades.Crecquelaculminació de la catedral, amb una façana que havia eliminat aquell
mur vergonyós i improvisat
queliquedavadavant,vaafavorir el canvi.
La fotografia resulta prou
eloqüent per calibrar l’efecte
visual que va causar en aquest
punt l’acció del pic i la pala. Els

carrers i els edificis havien
amagat aquell conjunt emmurallat.
Així doncs, no es va caure en
l’error de tapar-lo amb un bloc
de cases. I així va ser com es va
fer una reserva d’espai per deixar-lo a la vista i que es pogués
contemplar.
Aquella reserva va ser la que
amb el temps va passar a ser la
plaça dedicada a homenatjar
un comte de l’època, Ramon
Berenguer el Gran. El personatge va cobrar presència amb
l’escultura elegant que va modelar el millor artista del moment, Josep Llimona. La relació entre l’espai i l’obra, però,
no té l’equilibri exigible.
I es va plantejar el dubte sobre el tractament que exigien
aquells murs tan nobles. En alguns punts els carreus havien
desaparegut. Calia, doncs, reflexionar: era lícit completarlos amb una imitació? Al cap i a
la fi, en aquell barri van sovintejar les intervencions en què
es prioritzaven les falses aparences. Només cal citar el pont
del carrer del Bisbe.
Es va emprar el maó, i considero que sens dubte va ser un
bon encert. És una matèria que
es relaciona bé amb l’entorn,
omple els buits sense estridènciesinoprovocacaureenlafalsificació.
Aquesta és una exhibició
gratificant de romà i gòtic ben
encaixats, cosa que beneficia
tots dos estils.

La salutació d’Ada Cola

Salutació entre
aniversari de ‘L

BARCELONA  A la pròxim
panya per a les municipa
2019, l’alcaldessa Ada Co
candidat Manuel Valls es
les cares en més d’una oc
debatre sobre dos models
nics de ciutat. Ara per ara
l’altre han ensenyat les se
tes, tot i que el tempteig e
dos rivals –amb dards dia
verinosos inclosos– ja ha
en algunes de les entrevis
públics que han protagon
que l’ex-primer ministre
oficialitzar la seva intenc
a l’alcaldia de la seva ciut

JOAN ESTORCH / IMATGE CEDIDA
PER L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

La pluja provoc
que la jornada d

31 Octubre, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 24513

TARIFA: 390 €

E.G.M.: 52000

ÁREA: 116 CM² - 10%

SECCIÓN: TARRAGONA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 52

O.J.D.: 8076

TARIFA: 1168 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 288 CM² - 32%

SECCIÓN: VIDA

Canal 33 – TV3
Info K
31-10-2018
Entrevista al músic Arnau Tordera gravada al Foyer del Palau de la Música per a
l’informatiu infantil Info K del Club Súper 3, dedicat al grup de rock Queen. Minut 15.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/especial-queen/video/5795368/

REVISTA MUSICAL CATALANA web
31-10-2018
CRÍTICA
Per Jaume Comellas

ÒPERA

Escumosa pirotècnica
rossiniana en estat pur
PALAU 100. Les Musiciens du Prince-Monaco. Cecilia Bartoli. Alessando
Corbelli. David Alegret. Carlos Chausson. Rosa Bové. Martina Janková. José
Coca. Dir.: Gianluca Capuano. La Cenerentola de Gioachino Rossini (versió de
concert). PALAU DE LA MÚSICA. 25 D’OCTUBRE DE 2018.
Moltes vegades s’ha dit que alguns o força creadors, del ram que sigui, només
han confegit una obra, i que la resta són variacions sobre aquella. Naturalment
que fins i tot els que ho han dit amb més convicció, ho han fet deixant un ampli

marge de relativisme; o sigui força o quelcom de veritat i força o quelcom de tot
el contrari. Aquesta reflexió s’escau amb una certa validesa en el cas de
Rossini; o més exactament en l’òpera buffa; no és el mateix cas de la seriosa, o
tràgica. I en aquest sentit, Il barbiere di Siviglia seria l’òpera de referència,
mentre que les altres, companyes de viatge amb més o menys personalitat
pròpia. Ens trobem en un context en el qual també podríem parlar de fórmula, o
de model. Un model del qual, en tot cas, ell seria l’origen, sense tanmateix
deixar de mirar el Così fan tutte o Le nozze di Figaro de Mozart. I situem Il
barbiere… malgrat que alguna altra, com L’italiana in Algeri s’hi havien avançat
(1813 i 1816). Però per definició Il barbiere… és el paradigma de la parcel·la
bufa del compositor de Pesaro.
Aquestes òperes obeeixen a algunes característiques determinades, com, entre
d’altres, el gran olfacte o instint del compositor per la morfologia dramàtica o
teatral de les seves obres. Podríem parlar que aquestes òperes –dir-ne
composicions no és exacte perquè remarca la dimensió musical–, corresponen
al concepte de teatre musical, del que avui s’anomena “musical”, mot
d’ascendència, per entendre’ns, de les grands machines de Broadway. I
estretament lligat a aquesta dimensió, la capacitat de dibuixar musicalment i
amb enorme precisió cadascun dels personatge tipus; que no vol dir
exactament arquetipus, perquè hi ha, sobretot en alguns d’ells, quelcom més
de riquesa o complexitat caracterològica que la univocitat que correspondria a
aquest concepte.
La resta és l’exuberància d’idees melòdiques i aquest tan exacte i ben assaonat
carregament de pirotècnica musical, d’efervescència àgil, transparent, bulliciosa
i digestiva de la seva música; i la perfecta construcció dels concertants, també
aquí la mirada conscient o no a Mozart; i la capacitat de fer empassar menús
tan saborosos, tan mengívols que com a bon gurmet que era, sabia cuinar. I del
qual La Cenerentola, sense ésser el capolavoro –per exemple l’obertura és
probablement la menys reeixida de totes–, per descomptat esdevé una reedició
representativa.

Però aquest menú necessitava un bon equip de cuiners. I en aquesta sentit, tal
com calia esperar i s’anunciava en lletres grosses i de neó, Cecilia Bartoli va
exercir de Carme Ruscalleda, amb l’extraordinària capacitat del seu cant tan
expressiu, aquí a més correspost per una aportació actoral molt natural, no
gens sobreactuada. Cecilia Bartoli és, indiscutiblement, una artista tres
estrelles, Michelin o el que sigui; un dels conceptes que probablement més la
defineixen és el de “vida”; vida que escampa generosament i amb la qual
il·lumina i vitalitza tot el que passa per les seves mans.
En una versió de concert, tanmateix força teatralitzada, David Alegret –que va
substituir, no a última hora, sinó gairebé a l’últim minut el Don Ramiro d’ofici (i
s’ha de suposar que de gira de la producció)– va superar tan bé com era
possible l’apartat teatral i amb esplendidesa i autoritat –bon gust, veu bonica,
atacs nets– la canora. Dos grans especialistes de l’òpera bufa, dos artistes amb
molts anys d’ofici, Carlos Chausson i Alessandro Corbelli, van penjar-se a
l’esquena la part més buffonesca, més estripada si se’ns permet l’expressió,
amb esment especial per al Don Magnifico del primer, en el qual la seva veu
poderosa i una mica dura potenciava la dimensió histriònica, tan mestrívola en
ell.
I aquesta virtut no es va correspondre de la mateixa manera en les
germanastres Tisbe i Clorinda, d’una teatralitat exagerada, poc natural, al
marge de les sí virtuts vocals. En aquest sentit cal lamentar que al programa no
s’esmentés el director escènic, si és que n’hi havia, car moviment escènic sí
que n’hi va haver, fins i tot més enllà de l’habitual.
Les Musiciens du Prince-Monaco, una formació feta a mida de la Bartoli, va
complir amb l’esperit de l’obra sense que, tanmateix, la seva aportació tingués
un relleu personal; sense que anés més enllà d’estar “al servei de….”. I de fet
segurament d’això es tractava.
Imatge destacada: David Alegret, Cecilia Bartoli i Rosa Bové. © ACN-Mar Vila
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