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guerrat. L’humor acaba victimitzant idiotes, curts i farfallosos, com
els arxius de TVE demostren. Només la llibertat fa pujar el nivell de
la mofa. És llavors quan la intransigència del que és sagrat reacciona
amb violència per fer callar (censura, desterrament o mort) els còmics
que erosionen la “pau social”. Les
brutals conseqüències del seu furor
12 Enero,
s’acaben
de veure2015
a París.

amb els coronels per les seves injúries a l’estament militar. La provo- de baixa
España
cació quePAÍS:
va suposar
La torna va aca- intensitat
bar amb detencions i empresonaPÁGINAS:
32 catòlica
ment. El 1984 la parròquia
es va aixecar indignada pel TeleTARIFA: 1209
€
deum. Cancel·lacions,
amenaces
de
bombes, trets a València, còctels
ÁREA:
252
CM²
30%
Molotov a Gijón, misses de desgreuge d’Olot a Màlaga, i disset punyalades clavades a les cames de l’actor

drid es va llançar contra Íñigo Ramírez de Haro per haver signat el text
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de Me cago en Dios.
Blasfèmia al Teatro del Círculo de Bellas Artes i peO.J.D.:
13060
remptòria exigència d’abaixar el teló perquè l’obra “constitueix la pitE.G.M.:
132000
jor ofensa
a la dimensió humana
més sublim de la persona”. Va pujar
SECCIÓN:
CULTURAEsperanza
a la tribuna inquisitorial
Aguirre, presidenta autonòmica i
cunyada de l’autor heretge.

bomba de deficient factura casolana que es va trobar al seu camerino
del Teatro Alfil.
Després hi ha agressions de baixa intensitat, disfressades d’incorrecció política, com les que ha patit el Polònia, o subtils arrufades de
nas quan es reivindica Pitarra, com
si d’un vers sobre Jaume I el Conqueridor n’emanés un tuf indigne
de la pàtria.e

exemple), percussions i metalls
abrasius per a les fosses infernals
d’Isengard o ressons bucòlicament
celtes per a la Comarca. El compositor canadenc sap crear melodies
evocadores, com el sinuós tema de
l’anell al pròleg, i dosifica amb habilitat els efectes: és magnífica la manera com el tema de la germandat,
intuït en diverses ocasions, no apareix en tot el seu esplendor fins que
es forma el grup que acompanyarà
Frodo camí de Mórdor.

Fora d’una breu caiguda del so, la
logística va funcionar i l’equilibri
entre una OBC en forma demostrativa i les veus amplificades va ser bo.
De fet, tant o més que l’orquestra, la
projecció en viu posa en relleu la
massa coral, aquí encarnada amb
una empenta sense defallences pel
Cor Infantil i el Cor Jove de l’Orfeó
Català i el Cor Jove dels Països Catalans, preparats per Glòria Coma i
Esteve Nabona. Anunciada com a
soprano, Clara Sanabras va estar
més convincent quan no havia
d’abordar un registre líric. Una setmana després de dirigir a Madrid el
mateix film amb l’Orquestra Nacional d’Espanya, Shih-Hung Young va
garantir amb seguretat la coordinació de les forces a les seves ordres.
L’èxit de l’operació nodrirà el típic discurs de la creació de públics
i de la necessitat de l’OBC d’obrir-se
a nous àmbits. Sens dubte, el projecte és un salt respecte als concerts
amb mestres de la banda sonora que
vam tenir fa lustres. Però seria un
error que aquestes iniciatives, en
lloc d’ampliació, fossin en detriment de la missió de l’orquestra. El
pas de la Terra Mitjana a Brahms
encara està per demostrar.e

MÚSICA

L’anell que els governa a tots
s’ensenyoreix de L’Auditori
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

‘El senyor dels anells’
L’AUDITORI 10 DE GENER

a jugada comercial ha estat rodona. L’Auditori ha
penjat el cartell de localitats exhaurides per a la
projecció de la primera
part de la trilogia fílmica El senyor
dels anells signada per Peter
Jackson, tot atraient un públic que,
si la inspecció ocular no enganya,
no només no era l’habitual de
l’OBC, sinó que, a més, tenia una
mitjana d’edat molt inferior. El reclam d’una pel·lícula que va arrasar
en les taquilles mundials, basada en
les no menys populars novel·les de
Tolkien, ha estat irresistible, i el timing, poc després de l’estrena de

L

ORFEO CATALA

l’última part d’El hòbbit, perfecte.
La jugada artística també ha estat
un èxit. No és aquest l’espai per lloar l’enlluernadora manera com
Jackson va visualitzar el combat
entre el bé i el mal que narra Tolkien. La partitura, omnipresent, de
Howard Shore n’és un element destacat, i La fraternitat de l’anell (títol
usat per L’Auditori, tot i que quan
es va estrenar, i en els subtítols en
català, es parla de germandat) permet tenir un primer contacte amb
molts dels temes que reapareixeran
en la saga. La seva interpretació en
directe mentre es projecta la cinta
dóna un pes preponderant a la música, en detriment en ocasions del
diàleg, i permet una experiència immersiva que va provocar l’entusiasme desbordant del públic.
En la música de Shore hi trobem
ecos de l’èpica de Wagner (lògics, si
pensem en com un anell va influir
en un altre), reminiscències de
Prokófiev (Nevski sempre és un bon

En la música
del compositor
Howard Shore
hi trobem ecos
de Richard
Wagner i
de Serguei
Prokófiev.
MAY / ZIRCUS
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INTERPRETACIÓ DE LA PARTITURA PER A LA TRILOGIA DE TOLKIEN

Èpica musical
amb l’OBC

MAY / ZIRCUS

L’orquestra entusiasma l’Auditori amb
la banda sonora d’‘El senyor dels anells’
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Èpica cinematogràfica i musical
a l’Auditori. La interpretació de
la banda sonora de la primera pellícula de la trilogia d’El Senyor dels
Anells va emocionar dissabte a la
nit els espectadors que es van donar cita en la que ha estat una de
les vetllades més aclamades que
es recorden a la sala simfònica.
L’OBC i un centenar de veus del
Cor Infantil i el Cor Jove de l’Orfeó Català i del Cor Jove dels Països Catalans van fer posar dret un
públic entusiasmat amb el perfecte encaix aconseguit entre la projecció del film i la vibrant execució de músics i cantants, dirigits
amb excel·lent pols per Shih-Hung
Young.
Tot va anar com la seda. El temor que la poderosa influència
de les imatges de la popular pro-

ducció, projectades amb veus i efectes sonors inclosos, pogués restar
força a la interpretació musical en
directe es va esvair ben aviat. Young, amb una trentena de concerts
d’aquest títol a les espatlles, va exhibir un absolut control de la situació
i es va mostrar molt atent a l’evolució de l’acció a la pantalla. La música va entrar sempre amb el to apropiat en cada un dels passatges del
llargmetratge aconseguint el difícil
equilibri que exigeix un muntatge
d’aquestes característiques en què
es fan servir diferents llenguatges.
Una orquestra implicadísima,
amb un bon rendiment conjunt però amb una especial brillantor en
les seccions de metall i percussió,
i uns cors molt ben ajustats, fruit
del treball previ de Glòria Coma i
Esteve Nabona, van respondre a les
exigències de la guardonada i complexa partitura de Howard Shore.

MAPA SONOR / L’aventura del hòbbit

33 Projecció amb música en directe 8 Una proposta ben acollida.

Experiències com
aquesta són un
estímul que pot
animar un públic
no habitual

L’obra mescla diferents estils però
es desenvolupa com un poema simfònic amb tocs operístics i amb el
recurs del leivmotiv espremut al màxim. Magnífica va ser l’aportació de
la versàtil i lluminosa soprano Clara Sanabras, obligada a viatjar entre diferents registres tant clàssics
com de la música pop, amb una superba recreació del May it be com-

Raúl Rodríguez, la frontera com a casa
CRÒNICA El guitarrista va encomanar l’ànim viatger i mestís de ‘Razón de son’ al Jamboree
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Raúl Rodríguez ha aconseguit que
el seu discurs teòric sobre els cantes
d’anada i tornada entre Andalusia
i el Carib, molt substanciós, com revelen els textos del disc llibre Razón
de son, tingui una traducció artística
que transmet lluminositat des de les

ORFEO CATALA

primeres notes del seu tres flamenc,
l’instrument creat per ell mateix i
que simbolitza el diàleg a través de
l’oceà. Exploració històrica, doncs, i
gaudi per als sentits en una proposta que dissabte va captivar el públic
del Jamboree.
Rodríguez combina la seva mirada erudita de llicenciat en Antro-

post per Enya. També es va lluir
com a solista Alba Valdivielso, del
Cor Infantil.
La partitura, esquitxada de temes associats als personatges, els
paisatges i les situacions recreades a la Comunitat de l’Anell, va
posar de manifest el seu enorme
poder descriptiu. La música en directe va contribuir a donar encara
més espectacularitat al visionat
de la pel·lícula dirigida per Peter
Jackson i basada en l’obra mestra
de J. R. R. Tolkien.

pologia amb unes aptituds naturals
per casar ritmes i tonades construint
una música a la vegada andalusina i
tropical que se situa en un pla temporal inèdit, en la prehistòria del flamenc i, a la vegada, com va apuntar
durant el recital, en la «memòria de
l’esdevenidor». Un fandango, el de
Llévame a la mar, que «va arribar a les

costes ibèriques com a dansa caribenya», i un recordatori, El negro Curro, dels africans que van anar a Cuba
com a «homes lliures». Peces originals, amb incursions en peces populars com La pena y la que no es pena.
Es tracta de la maduració d’un
ideal artístic al qual el fill de Martirio va començar a acostar-se ja fa una

Frodo, responsable de la missió de
destruir l’Anell Únic per alliberar
els habitants de la Terra Mitjana
del maligne Sauron, va trobar
sempre l’adequada resposta instrumental i vocal. Tons celtes per
al ruralisme dels hòbbits, melodies etèries per als elfs, minucioses
figures tímbriques per als homes i
els nans, violència percussiva per
a l’exèrcit d’orcs i així fins a completar un mapa sonor tan divers
com homogeni en la seva concepció global.
El programa, inclòs dintre de
la temporada de l’OBC, ha aconseguit dos plens absoluts. La significativa presència d’un públic no habitual anima a insistir en aquestes
iniciatives. L’experiència viscuda
per alguns dels nous espectadors
és un bon estímul per enganxarse a altres atractives propostes. H

dècada amb Son de la Frontera. Ara,
en escena, amb la complicitat de la
guitarra precisa de Mario Mas i la base rítmica d’Aleix Tobias (bateria) i
Guillem Aguilar (baix elèctric), un
grup de músics catalans per a una
música mestissa i canviant que va
acollir, com a convidats, la trompeta de David Pastor (celebrat solo en el
clímax de Con la guitarra en blanco) i el
caixó d’Acari Bertran i Angelo Manhenzane (Coetus).
I en el fons, la influència de Veneno en la rumba impura, contagiada de blues i rock, de Si supiera, i la
versió, en els bisos, de No pido mucho.
Aquell disc de 1977 segueix estant
en el substrat de moltes coses. H

El actor
José Luis Gil
interpreta en
esta ocasión a
un hombre en
ciertos apuros
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Otra vez Bach en el Palau
El pianista francés Pierre-Laurent Aimard
interpretará el próximo día 15 en el Palau de la
Música el primer libro de «El clave bien temperado»,
de Johann Sebastian Bach. El concierto supondrá
el fin de la gira de presentación del doble álbum
de esta obra icónica del compositor alemán que
ha interpretado para la Deutsche Gramphon y que
lo llevará a diferentes ciudades españolas como

quiere más que nada en esta vida.
Esta es la premisa de la comedia
Lo que hace, ante la sorpresa del de humor absurdo «El gran favor»,
FRECUENCIA:
Diario
barman, es pedirle unas
torrijas. que a partir
del 14 de enero aterriDe todo que le han pedido detrás za en el Teatro Borrás después de
O.J.D.:
de esa barra, las torrijas no es ni un exitoso paso por diferentes
de lejos la más rara, pero
es rara18000
escenarios españoles. Piensen en
E.G.M.:
igualmente.
Miguel Mihura, piensen en Jardiel
piense incluso en los
El camarero siente una
instan- Poncela,
10%
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tánea simpatía por ese hombre de hermanos Marx, y haganlo a meapariencia lunática y empieza a nudo, porque son bonitos pensa-

Oviedo, San Sebastián y Madrid. Pierre-Laurent
Aimard, artista habitual de las temporadas de las
grandes orquestas internacionales y de festivales,
debutará en solitario en el Palau con el primer libro
de «El clave bien temperado», un conjunto de 24
preludios y fugas en todas las tonalidades mayores y
menores de la escala cromática. La audición del día
15 de enero será la segunda del ciclo Palau 100 Bach,
que la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana dedica al Kantor de Leipzig, y que se inició el
día 11 de diciembre con la Misa en Si menor.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

reír al público. No está nada mal
empezar el año riendo.

PARA NO PERDERSE
Dónde: Teatro Borràs. Plaza
Urquinaona, 9.
Tel. 93 412 15 82
Cuándo: Del 14 al 25 de enero.
Cuánto: Desde 20 euros.

i només queda contiant i no donar-se per
nt la por”.
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2015
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amb Llévame a la
dango indià amb una
ro de tres i que també
dar un bonic solo de
Mas. El repertori ens
r a continuació els
ncants de la música
í, primerament amb
el negro Curro, i desrant una “caña” que
segle XIX a Triana,
b un deu per cent de
d’origen africà.
ecta final, i ampliant
b les col·laboracions
sta David Pastor i els
stes del grup Coetus,
guez va interpretar
amb son (Con la guinco), així com una cude la petenera, cantade Veracruz, que és
a interessant sessió,
ot i que sembla clar
li falta encara un cert
assolir les seves òptiions.c

ORFEO CATALA

Tolkien a L’Auditori
El Senyor dels anells
Música: Howard Shore
Lloc i data: Auditori (10/I/2015)
JAUME RADIGALES

L’actual temporada de l’OBC destina tres programes a la música
de cinema, amb la projecció simultània de diverses pel·lícules
sincronitzades amb música en directe. El cap de setmana ha estat
el torn per a la primera d’aquestes sessions amb un plat fort,
l’adaptació cinematogràfica que
Peter Jackson va fer el 2001 de la
primera part d’El senyor dels
anells de Tolkien. Adscrita al sinfonisme cinematogràfic, de regust eclèctic i amb anacronismes
postromàntics de gran eficàcia,

la partitura va comptar amb l’al·licient d’una bona direcció (a càrrec de Shih-Hung Young) davant
d’una OBC lliurada a la causa i,
sobretot, de la feliç conjunció
coral amb el Cor Infantil i el Cor
Jove de l'Orfeó Català i el Cor
Jove dels Països Catalans.
El resultat va ser brillant, amb
públic que omplia la sala –i amb
entrades exhaurides–, procliu al
mitjà cinematogràfic, i que va saludar amb una ovació dret la tasca dels músics. Sent una pel·lícula sonora, és evident que l’equalització entre diàlegs i música inherent al producte exhibit en sales
cinematogràfiques no té, quan se
la destina a un concert, el mateix
nivell de perfecció tècnica. És
d’agrair, això sí, que s’exhibís la
cinta en versió original,
subtitulada al català.c
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LECTURA¯ELLIBROTAMBII~N

RELATASUVIDAYLASCIRCUNSTANCIASDESU

MUERTE

LuisaSallempresentar,i en Reussu
biografla noveladasobre Mad Fortuny
¯ Fotuny. Retrato de una pasi6n
es el tltulo del libro publicado
por Luisa Sallent. Se trata de
una biografla novelada del pintor reusense Marih Fortuny fruto de tres afios de intensa inves
tigaci6n de la autora. De hecho,
la obra se mantiene fiel alas situaciones y los personajes reales con la finica excepci6n de la
figura del narrador. As/pues,
Fortuny Retrato de una pasi6n
(Plataforma Editorial) relata
vida y su 6xito internacional a
trav6s de la pinturay de sus otras
facetas artlsticas comola fabri
caci6ny estampado de telas. E1
libro, adem~s, tambi6n se adentra en las causas y el misterio
que rodearon su muerte ala temprana edad de 36 afios.
Luisa Sallent, tambi6n pintora de profesi6n, estar~ien Reus

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

tuny. La presentaci6n se lleva
rfi a cabo el pr6ximo mi6rcoles
d~a14alas zohoras enla salade
prensa del Ayuntamiento de
Reus y con la participaci6n del
alcalde. Cabe recordar queen
zol 3 la ciudad vivi6 la celebraci6n del Any Fortuny y se organiz6 una gran exposici6n que
trajo sus principales obras al
Museu del Raval Santa Anna co
moLa vicaria.
Luisa Sallent (Ripollet, 1934)
se dio a conocer comopintora y
escultora en 198o, y boy en dla
sus obras forman parte de colec
Imagen
dela portada
del libra.
ciones privadas y de entidades
FOTO:CEDIDA
pfiblicas como elMuseo Olimpico de Lausana y el Gran Teatre
para presentar el librojunto con del Liceu y el Palau de la Mflsica
el doctor en historia Carlos Gon de Barcelona.Adem~s, su car~c
zfilez, quien ha estudiado e inves- ter polifac~tico laimpuls6a escritigado a fondo la vida de For- bit sus memorias.
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GUSTAVO DUDAMEL.

BARENBOIM. El argentino dirigirá

el próximo sábado en Madrid.

Nacional (Madrid). Debussy,
Boulez y Ravel, interpretados
por la Western-Eastern Divan
Orchestra bajo la batuta del
carismático director argentino.

torionacional.mcu.es

17 de enero. auditorionacional.mcu.es

BORIS BERMAN. Fundación Juan

ARA MALIKIAN Y LA ORQUESTA EN EL TEJADO. Auditorio de
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GOYA EN MADRID. Museo

del
Prado (Madrid). Los cartones
para tapices del aragonés
frente a cuadros de Velázquez, Mengs, Tiepolo, Rubens... Hasta el 3 de mayo.

www.museodelprado.es
DANIEL G. ANDÚJAR. SISTEMA
OPERATIVO. Museo Reina So-

fía (Madrid). La pinacoteca
madrileña dedica al levantino,
uno de los máximos representantes españoles del net.art,
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drid). Recoge bocetos, apuntes y obra concluida para
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PACO ROCA. DIBUJANTE AMBULANTE. Espacio Telefónica (Ma-
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Zaragoza. El imprevisible violinista de origen armenio vuelve
al Ciclo de Iniciación a la Música de la institución aragonesa.
El repertorio: Paganini, Brahms,
Astor Piazzolla... 18 de enero.
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mayo. www.guggenheim-bilbao.es
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Museo Guggenheim (Bilbao).
Imprescindible repaso a las
obras maestras de las colecciones Guggenheim, de Modigliani a Sol LeWitt. Una parte de
la muestra solo se puede ver
hasta el 25 de enero. Hasta el 3 de

3

DANIEL BARENBOIM. Auditorio

EXPOSICIONES
EL ARTE DE NUESTRO TIEMPO.

1

ro. www.palaumusica.cat

ditorio Nacional (Madrid). El
pianista francés acomete una
de las obras esenciales para teclado, el Libro I de El Clave
bien temperado, de Bach. Dos
días después se presenta en
Barcelona. 13 de enero. www.audi

March (Madrid). Dentro del ciclo Los antimodernos organizado por la fundación, el pianista moscovita tocará el
programa La vía rusa: Stravinsky, Arvo Pärt, Alfred Schnittke, Alexander Scriabin y Prokofiev. 14 de enero. www.march.es
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PIERRE-LAURENT AIMAD. Au-

Palau de la Música
(Barcelona). Al frente de la Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar, el aclamado venezolano dirigirá la
Quinta de Beethoven y piezas de Wagner. Tras dos fechas
en la ciudad condal,
se le podrá ver en
Madrid con la misma orquesta y programa. 16 y 17 de ene-
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en el trabajo aum
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apoyan. Se va a s
el momento y ha
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CONCERT COMMEMORATIU l La Capella Davídica de la Catedral de Menorca va celebrar el concert
per les seves set dècades d’història amb una actuació amb més d’un centenar de cantaires a l’escenari
Concert. L’actuació a la Catedral
va servir per repassar la història dels
setanta anys de música de la coral
ciutadellenca. ● FOTOS KIKA TRIAY

Homenatgea70anysicentsdeveus
l’actual directora, Isabel Juaneda.
El concert es va plantejar com
La Capella Davídica de la Catedral un recull de peces d’autors que han
de Menorca va viure ahir una nit tingut una significació important
plena d’emocions. Va ser amb el per a la Capella al llarg dels seus 70
concert per commemorar el seu anys. Així, es van seleccionar obres
setantè aniversari, un esdeveni- que van estar en el repertori dels
ment amb el que es reuní la famí- tres directors que ha tingut la coral
lia que forma el cor, actual i passa- durant les set dècades, Biel Salord
da, al temple major de l’Illa.
(1944-1968), Guillem Coll (1968-1995)
Va ser un vespre carregat de i Biel Barceló (1995-2014). Es van
records. D’emocions. A la Catedral poder escoltar obres de Haendel,
s’hi van reunir
com l’«Al·leluia»
prop d’un cente- ● ● ●
de l’Oratori del
nar i mig de can- Un dels moments més
Messies, i d’altres
taires, entre els
de Rutter, Jenkins,
especials
va
ser
el
cant
que actualment
Schubert o Théod’«Aubada»,
amb
més
formen la Capedore Dubois.
lla i d’altres que de 130 cantaires,
Un
dels
n’han format part d’ahir i de sempre
moments més
en
qualque
especials va ser
moment.
al final, amb la
La vetllada prometia. El cartell interpretació de la versió estesa
així ho feia preveure, amb la Cape- d’«Aubada», amb música de Marià
lla Davídica, l’Orquestra de l’Agru- Aguiló i lletra de Miquel Tortell, que
pació Musical de Ciutadella i dues va permetre escoltar les veus de la
col·laboracions especials. La sopra- seixantena de cantaires actuals de
no Maria Camps i, com no, el barí- la Capella, i unes setanta més de
ton Joan Pons, estretament vincu- cantants que han format part en
lat, des de sempre, amb el cor ciu- diferents moments i són història
tadellenc. Tots, baix la direcció de del cor de la Catedral de Menorca.
ISAAC PONS DE ROSA
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 Abans de cantar

La Capella Davídica lliura la Lira d’Or
a Biel Barceló, director de la coral
durant els darrers 19 anys

«Aubada», el president
de la Capella, Antoni
Salvador, va lliurar la Lira d’Or de l’entitat a
Biel Barceló, qui els darrers 19 anys ha dirigit
el cor, reconeixent la
tasca realitzada. Moments abans de l’acte,
Barceló es mostrava
«content i agraït» i
compartia mèrits amb
els cantants. «Al darrera d’aquesta Lira hi són
tots ells, jo només hi he
posat un gra d’arena».
Biel Barceló recorda
amb satisfacció moments com el concert
al Palau de la Música
de Barcelona el passat
mes de febrer, o la participació en la inauguració del Festival Internacional de
Música Sacra a Madrid. «Són coses
que només passen si hi ha una qualitat molt alta», expressava, referint-se al nivell interpretatiu del cor.
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MOD ULACIONES

Biber

imponen e

La Missasalisburgensis atribuida a
Heinrich Ignaz Biber es la pieza
sacra m~ts imponente de la 6poca
barroca. Escrita posiblemente en
1682, apela a un conjunto coral de 53
voces repartidas en distintos grupos
junto a un aparato instrumental no
menosopulento. Jordi Savall (a la
derecha) y sus huestes, muyampliadas para la ocasi6n, interpretan en el
Auditori esta obra de infrecuente
programacidn, debido a la amplitud
de efectivos que requiem. AUDITORI
(BARCELONA). DiA 15 DE ENERO

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Aimard y Bach
Especialista de la mftsica francesay
del repertorio contemporgtneo,
Pierre-Laurent Aimard(a la derecha)
tiene tambi6na Bach entre sus
compositores de cabecera. El Bach de
Aimard es eminentemente abstracto
y estructuralista pero sin excesos de
cerebralismo, como ha demostrado
en su reciente grabacidn del Primer
Libro del Clave bien temperado,
programaque ahora ofrece en el
Auditorio Nacional de Madrid(dia 13
de enero) yen el Palau de la Mfisica
de Barcelona(15 de enero).
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$carlatti

a! piano

DomenicoScarlatti conocia el pianoforte, por lo que este instrumento no podia
faltar dentro de la integraI de sus 555
sonatas para teclado que viene programandoel Instituto Italiano de Cultura
de Madrid. YagoMahfigo(a la derecha),
uno de los m~is pujantes nombresen la
nueva hornadade clavecinistas, ser~ el
encargado de proponer una selecci6n de
sonatas scarlatfianas desde la 6ptica
sonora del pianoforte. ~NST~TUTO
rrALL~NO
DE CULTURA(MADRID). DfA 15 DE ENERO
TEXTOS: S.R.
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Les noves tecnologies centraran
el Barcelona Fashion Summit
La tercera edici6 del Barcelona Fashion
Summit tractarh sobre les noves tecnologies i analitzarh quina influ~ncia tenen
en el sector de la moda. La jornada inclourh un debat amb els responsables
virtuals de Mango, Desigual, Tous i Pepe Jeans i oferirh una ponbncia a chrrec

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

del vicepresident
d’Amazon, Sergio
Bucher. Tamb~hi seran presents direcflus d’Adolfo Domfnguez, Oysho, Google
i Inditex. Sota el titol Modadigital: nou
consumidor, nous canals i nous operadors,
l’esdeveniment se celebrarh el 5 de febrer
al Palau de la Mflsica.
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CL~SSICA

Un exbrcit musical per a
’El senyordels anells’
LAUBASERRA
BARCELONA

L’Auditori es convertirh aquest cap
de setmana en la Terra Mitjana.
Hbbbits, ells, nans, homes i orcs
s’encaminaran cap a M6rdor a ritme de l’Orquestra Simfbnica de
Barcelona i Nacional de Catalunya,
els cors infantil i jove de l’Orfe6 Catalh, el Cor Jove dels Pa’isos Catalans i la veu de la soprano Clara Sanabras, sota la batuta del director
Shih-HungYoung. L’Auditori estrena un nou cicle de cinema i mfisica
simfbnica arab aquesta producci6
internacional que permetrhveure la
primera pel-llcula d’El senyor dels
anells, La fraternitat de l" anel l, amb
la mfisica de la banda sonora de Howard Shore en directe. Nom~sse
n’han pogut programar dues funcions per altres compromisos de
I’OBC,avuii demh, ifa setmanes que
s’han esgotat ]es 3.600 entrades.

ORFEO CATALA

Premiada el 2002 ambl’Oscar, el
Globus d’Or i el Grammycoma millor bandasonora, la mOsicadel film
de Peter Jackson t~ una funci6 atmosf~rica perb tamb~ narrativa.
Sentir tocar-la en directe permetrh
descobrir comestils, instruments i
tendbncies procedents de cultures
de tot el m6ni totes les bpoques es
barregen en l’univers de Tolkien:
amb els hbbbits sona una banda de
mfisica celta (acordi6, mandolina
guitarra), els orcs s’acompanyende
percussi6 ivents, ambels homessonen els metalls... I en diverses escenes en qub apareixen personatges
femenins s’hi suma la veu de Clara
Sanabras, una cantant catalana resident a Londres que fa tres anys que
interpreta aquest muntatge arreu
del m6n. Ha participat en diverses
bandes sonores de Hollywood (El
hbbbit, Elsjocs de la fam, Blancaneu
i la llegenda del caTador) perb, en
canvi, serh la primera vegada que
canta al costat de I’OBC. Fer-ho, a

rigeLx orquestra i cors. Sanabras, per
la seva banda, ha hagut d’aprendre
~lfic a partir de la transcripci6 fon~tica feta pels experts del film.

L’orquestra i
els cors en
l’assaig general
d’ahir al vespre
a L’Auditori.

m~s, sincronitzant-se ambla pant,alia t~ les seves particularitats: "Es
comuna nova disciplina musical, i ~s
molt popular. Per a mi ~s un repte
tbcnic i musical, perqu~ canto les
veus de les diverses interprets de la
pel-llcula, gent que admiro, corn Elizabeth Fraser, Annie Lennoxi Enya,
a m~s dels fragments que feia una
soprano classica", diu Sanabras, que
explica que el director compta amb
un sistema de pantalles per anar seguint la pel-licula a la vegadaque di-

Lesprbximes.
Pixar i ’The artist’
l~s possible que a la platea de L’Auditori hi hagi pfiblic disfressat de personatge de la Terra Mitjana. Sanabras ho ha vist en grans auditoris de
tot el mSn.E1 cinemaila mfisica simfbnica poden ser la porta d’entrad, a
per a nouspfiblics de la clhssica. "Es
un espectacle molt assequible", diu
Sanabras. E1 gerent de L’Auditori,
Valentl Oviedo, ho veu corn una estrat~gia per aconseguir "fer arribar
molO’ssimagent a la mfisica simfbnica i a I’OBC’, i que "I’OBCsigui de
tothom i no d’uns quants".
Per alxb van convertir l’esdevenimerit en un cicle. La prbximacita serh el 6, 7 i 8 de febrer arab un concert familiar de temes de PLxar i es
tancarh aljuliol amblabanda sonora
de Theartist, en qu~ va participar Albert Guinovart. ’~Volemque els que
comencen arab una cosatan pop tom
El senyor dels anells s’interessin per
la mflsica simf6nica. Despr~sde The
artist, la gent escolta la setena de
Xostak6vitx i flipa’, diu Oviedo.~
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La JONDE
rendirá
homenaje al
‘Concierto de
Aranjuez’
Efe MADRID

VANESA LOBO

X aniversario

sejería de Educación, Cultura y Deporte del
e de un programa destinado a jóvenes intérncia Andaluza de Instituciones Culturales.
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Diario

La Joven Orquesta Nacional
de España (JONDE) rendirá
homenaje en su primera gira anual al ‘Concierto de
Aranjuez’ de Joaquín Rodrigo, con motivo del 750 aniversario de su estreno, celebrado 9 de noviembre de
1940 en el Palau de la Música de Barcelona. Será la capital aragonesa donde comenzará esta gira que se
abre con dos conciertos en
la Sala Mozart del Auditorio
y Palacio de Congresos de
Zaragoza el 10 y 11 de enero, según ha informado el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM), del que depende
la JONDE Un día más tarde,
el lunes 12, el Auditorio Nacional de Música de Madrid
acogerá, dentro del Ciclo
Grandes Autores e Intérpretes de la Universidad Autónoma de Madrid, el tercer
concierto de la gira, que
concluirá con la actuación
en el Auditorio Edgar Neville de Málaga el 13 de enero.
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LLL
JOAN CORTADELLAS

De restaurant
a laboratori
El Castell dels Tres Dragons acull l’àrea
d’investigació del Museu de Ciències Naturals
C. S.
BARCELONA

oteques
ues
estan
al públic

ues del Museu de
als del Castell dels
i la del Museu
munten al 1882,
a rebre el llegat de
rell, segons expliNavarro, directora
cció de llibres.

rtament compta
de temàtica natues XVII, XVIII i XIX,
afies, 3.358 mates especialitzai botànica, 9.000
udiovisuals, que
d estan la majoria
úblic per consules de lectura.

ic, amb 2.385 exe consulta restrinigadors científics
nservació. Al llarg
re de documenta15.626 consultes i
documents. Però
algunes fotografi-

què acollís les oficines dels actes del
Tricentenari, «amb despatxos per a
Miquel Calzada i Toni Soler».
Sol Ruiz de Vargas, presidenta
de l’associació de veïns del Casc An·
tic, explica que la seva entitat ha de·
nunciat a Mercè Homs, regidora de
Ciutat Vella, que el parc està «aban·
donat». En especial, l’Hivernacle,
que fa vuit anys que està tancat al
públic. «No ens han informat de
cap projecte, però saben que estem
a favor que es conservin els edificis
de la Ciutadella. Han de ser de ser·
vei públic per als ciutadans i allu·
nyats de l’explotació turística que
prolifera al centre de la ciutat», ex·
posa Ruiz.
Itziar González, arquitecta i re·
gidora de Ciutat Vella entre el 2007
i el 2010, va participar en unes jor·
nades organitzades el mes de ju·
liol passat pel Museu de Ciències
Naturals de Barcelona i la Funda·
ció Barcelona Zoo sobre línies de
treball i projectes futurs perquè la
Ciutadella sigui un renovat parc de·
dicat a la ciència. «És un tema que
està aparcat fins que passin les elec·
cions. Volia mediar entre les asso·
ciacions de veïns i entitats cientí·
fiques per presentar un projecte
conjunt, però des de l’ajuntament
han cridat l’atenció a alguns direc·
tors d’entitats. Per qüestions políti·
ques, no els agrada que hi figuri»,
declara. H
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Lluís Domènech i Montaner, l’ar·
quitecte del Palau de la Música Ca·
talana, va construir el Castell dels
Tres Dragons coronat de merlets
amb l’objectiu que acollís el luxós
cafè restaurant de l’Exposició Uni·
versal del 1888, amb capacitat per
a 600 comensals. Avui és una de les
obres arquitectòniques que, com
l’Arc de Triomf, l’Hivernacle i l’Um·
bracle, van sobreviure a la gran ci·
ta internacional de la Barcelona
del segle XIX. Actualment alberga
la seu del departament d’investi·
gació del Museu de Ciències Natu·
rals, amb la seva biblioteca i sales
que emmagatzemen el seu patri·
moni.
L’edifici, no obstant, ha tingut
diversos usos fins a albergar les col·
leccions de ciències naturals. Va ser
Museu de la Història (1892), Museu
Arqueològic (1896) i algunes aules
es van destinar a l’Escola Munici·
pal de Música (1897·1916). «També
va destinar a exposicions temporals la seva primera planta (1912),
va ser seu del Servei Municipal de
Matrícules per a Escoles Primàries
mentre les col·leccions de zoologia es van exhibir al Palau de l’Agricultura de Montjuïc durant l’Exposició Internacional del 1929, on es
van mantenir uns quants anys. A
més d’oficina per a aturats i menjadors d’Auxili Social de la Falange»,
enumera l’historiador Rossend Ca·
sanova en el seu llibre El castell dels
Tres Dragons.
Malgrat la seva metamorfòsica
existència, aquest edifici de la Ciu·
tadella s’ha consolidat com a ico·
na del parc científic del parc urbà.
Anna Omedes, directora del Museu
de Ciències Naturals de Barcelona,
té el seu despatx a la seu del Cas·
tell dels Tres Dragons, on es troba
el seu equip d’investigació. «El futur del parc de la Ciutadella és un
projecte de ciutat. Seria una pena
que aquest edifici històric perdés
la seva vinculació amb la ciència»,
diu.
El Museu Martorell, situat al cos·
tat de l’Umbracle, custodia des de
l’any 1924 exclusivament les col·
leccions de geologia. «Almenys és
el que té el peu en un terreny més
segur vinculat amb la ciència», diu
Omedes, en referència al fet que
acollirà l’exposició permanent so·
bre els museus d’història natural
dels segles XIX i principis del XX i
sobre els gabinets de curiositats
Aquesta remodelació obligarà

a desallotjar l’equip que estudia i
cataloga les col·leccions de mine·
ralogia i de paleontologia. Yael Dí·
az, conservadora de petrologia, as·
senyala que des del 1888 compten
amb un total de 300.000 registres
de paleontologia, «alguns de gran
valor històric». Això i les altres col·
leccions s’estan emmagatzemant
en caixes per ser traslladats, pro·
visionalment o no, al Castell dels
Tres Dragons.
Vicent Vicedo, conservador de
paleontologia, assegura que l’àrea
d’investigació del Museu de Ci·
ències Naturals és «una institució
molt viva». Ell rep visites de cientí·
fics de tot el món que volen obser·
var de prop els tresors d’una de les
col·leccions de fòssils més impor·
tants d’Europa. «Especialment rica
en organismes invertebrats», valo·
ra Vicedo. El fòssil més consultat
és el Montsecosuchus depereti (Vidal,

La primera planta
de l’immoble va
ser oficina de
l’atur i menjador
social de Falange
«Seria una pena
que l’edifici
perdés els lligams
amb la ciència»,
diu Omedes
1915). «És un holotip d’un cocodril fossilitzat en bon estat de conservació que va viure durant el Mesozoic. Va ser descobert per Lluís Marià Vidal el 1902 a la pedrera
de Rúbies del Montsec (Lleida).
Va ser l’exemplar utilitzat per descriure formalment l’espècie», in·
formen els conservadors de les col·
leccions.
Eulàlia Garcia Franquesa, cap
de col·leccions del Museu de Ci·
ències Naturals, reconeix que su·
men tres anys de confusió treba·
llant dins del Castell dels Tres Dra·
gons i del Martorell en una situació
sense resoldre des que la part expo·
sitiva va marxar al Fòrum. «Solament s’exposa el 0,5% de les colleccions». Joan Carles Senar, cap
d’investigadors, afegeix que per a
la divulgació es recorre a aquest
«enorme i valuós fons» que ara cus·
todien a la Ciutadella. H

boca. Per molt que la bústia tingués
una boca com una bústia (una expressió que, referida a una persona,
sempre m’ha semblat força grollera) la càrrega diària la superava. Ni
la gola d’un cocodril hauria estat
suficient. (Si, com a mi, la imatge
del saure
repel·leix,
10us
Enero,
2015canvieu co-
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de l’estrena, lluiten humils, encara
que amb valentia, per fer-se visibles
en el moment dels premis: «Un minut del seu temps, per favor, i perdó
per les molèsties».
Obro amb especial simpatia els
sobres que contenen pel·lícules modestes, documentals, curtmetrat-

CINE AMB MÚSICA EN DIRECTE

Frodo visita
l’Auditori

JULIO CARBÓ

L’OBC, amb Shih-Hung Young, interpreta
la banda sonora d’‘El senyor dels anells’
MARTA CERVERA
BARCELONA

Quan el cine era mut, una orquestra acompanyava les pel·lícules.
Avui i demà, l’Auditori recupera
aquesta tradició no amb un film en
blanc i negre, sinó amb la primera
entrega de l’espectacular trilogia
fantàstica d’El senyor dels anells, de
J. R. R. Tolkien, que el director Peter Jackson ha portat al cine amb
tant d’èxit.
Els 90 músics de l’OBC i més d’un
centenar de veus del Cor Infantil i
el Cor Jove de l’Orfeó Català i del
Cor Jove dels Països Catalans esperen fer descobrir al públic una nova experiència sensorial. El director xinès Shih-Hung Young capitanejarà l’exèrcit de músics implicats
en aquest projecte. Young compta
amb l’aprovació del compositor Howard Shore, autor d’aquesta premiada banda sonora. Haver estat assistent del mestre suís Ludwig Wicki,
fundador de l’Orquestra Simfònica del Segle XXI, especialitzada en
música de pel·lícules, va ser clau per
guanyar-se la confiança del compo-

ORFEO CATALA

sitor. «A Shore li agrada estar molt
pendent de totes les seves obres. No
m’estranyaria que tingués espies a
la sala», comenta mig en broma el
mestre xinès en un anglès impecable
après en els seus anys d’estudiant de
violí a la Julliard School dels Estats
Units, on fa classes.
Young tindrà davant del podi un
televisor on apareixen les mateixes
imatges que veurà el públic, però a
la pantalla, en lloc de subtítols, hi
haurà anotacions musicals. «Tècnicament, en aquest concert les imatges manen, són la meva bíblia. Em
sé tots els diàlegs, cada paraula del
film», comenta aquest simpàtic músic. El rol de la soprano solista, que
assumeix la barcelonina Clara Sanabras, és molt exigent i també està determinat pels productors de l’espectacle, com passa amb el director musical. «Està molt nerviosa per cantar
davant la seva gent», confessa. «El
seu rol requereix una veu molt versàtil per cantar diferents estils, des de
música clàssica fins a òpera i pop. I
el seu rang de veu ha de permetreli passar de mezzo a cantar notes

33El director Shih-Hung Young, ahir, a l’Auditori,

«Tècnicament, les
imatges manen
en aquest concert.
Són la meva bíblia»,
afirma el director xinès

de soprano lleugera», comenta el
director, que ja ha dirigit aquesta
producció més de 30 vegades a diversos continents.
El públic podrà sentir la pellícula en versió original, però el volum dels diàlegs i els efectes no serà gaire alt per no tapar la música, d’aquí la necessitat que hi hagi
subtítols.
«El que tenen de bo aquests concerts és que atrauen un públic nou
a la música simfònica. Molts són joves que no han vist mai una orquestra en directe i al·lucinen», diu Young, convençut que el poder de la
música sempre serà més màgic que
el de qualsevol anell. H

a

PAÍS: España
PÁGINAS: 51
TARIFA: 2463 €
ÁREA: 321 CM² - 30%
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Stingers
+ Wild
FRECUENCIA: Diario
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+ Ree Kohl
O.J.D.: 14413

A laE.G.M.:
sala151000
Salamandra
de SECCIÓN:
l’Hospitalet,
a les
AGENDA
20.00 h.

s

u

Cartell d’‘El Senyor dels Anells’, la pel·lícula de Peter Jackson ■ ARXIU

La música dels anells
BARCELONA

19.00 CONCERT

L’Auditori proposa avui un espectacle en què es conjunta la música
en directe i el cinema: la interpretació de la banda sonora de la pellícula El Senyor dels Anells –de
Peter Jackson, basada en les novel·les de J.R.R. Tolkien– mentre
es projecta la pel·lícula. La interpretació és a càrrec de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya, dirigida per ShihHung Young i amb la soprano Cla-

s

ORFEO CATALA

ra Sanabras, el Cor Infantil de l’Orfeó Català, el Cor Jove de l’Orfeó
Català i el Cor Jove dels Països Catalans.
El compositor Howard Shore va
crear la música d’El Senyor dels
Anells amb un plantejament que
es vol acostar a l’òpera, al poema
simfònic i a l’èpica de les grans històries, amb el recurs wagnerià del
leitmotiv –amb desenes de temes
musicals breus associats a determinats personatges– portat a l’extrem.

Amb la trilogia d’El Senyor dels
Anells, Howard Shore va obtenir
tres Oscars; el primer, precisament, per la música de La Fraternitat de l’Anell, la pel·lícula que encetava la sèrie. La moderació de
Gandalf, la maldat de Mordor, la
ingenuïtat dels hòbbits, la força de
Boromir i d’Aragorn, la crueltat de
Sauron, la lleugeresa dels elfs, etc.
Tots i cadascun dels personatges
estan descrits en aquest gran poema orquestral.
REDACCIÓ

ERA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 141874

DISSABTE, 10 GENER 2015

TARIFA: 2550 Vegeu
€

els tràilers de les E.G.M.:
pel·lícules
d'estrena i les sales de cinema de
677000
Catalunya
on
es
projecten
a
www.lavanguardia.com/trailers-cine
ÁREA: 113 CM² - 10%
SECCIÓN: CULTURA
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IDEES

El mestre japonès de la corda
Nawashi Monko imparteix
dos tallers de shibari (art de
lligar) i una festa de kinbaku,
amb la seva deixebla Konko.
A La Órbita de IO. Dissabte i
Diumenge. Dilluns classes
privades. Reserves a
io.elrefugio@gmail.com.
Des de 49 euros per parella.

Nawashi Monko

La Cinema Symphony Orchestra presenta un programa
tant per a cinèfils com per a
amants de la música. Les
melodies de Titanic, Grease,
La bella i la bèstia, West Side
Story i Jurassic Park, entre
d’altres, sonaran en el Palau
de la Música a les 21 h. De
25 a 52 euros.

Cinema Symphony Orchestra

12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

ndres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D

LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINES
M

16.45 19.30 22.00
17.20 22.20
19.50

G

11.50
14.20

mentos de una vida)

NKLATER. INT.: E. COLTRANE I P. ARQUETTE.

12 A

segueix el Mason des dels 6 anys durant una mica més
a de canvis, mudances i controvèrsies, relacions que tronerents escoles, i una barreja constant d'esquinçament i de
166 min.
22.00
12.15

ruz

: D. BRÜGGEMANN. INT.: L. ARON.

12 A

à atrapada entre dos mons. A l'escola, aquesta noia de 14
s típics d'una adolescent, però quan és a casa ha de seguir
ietat de Sant Pius X i la seva tradicional interpretació del
107 min.
11.45

so

DIR.: G. TORNATORE. INT.: P. NOIRET I J. PERRIN.

APTA

, director de cinema d'èxit, torna al seu poble natal per
l seu vell amic Alfredo, que va ser el projeccionista del
a seva infància a Sicília.
155 min.
15.50

XAVIER ARTIGAS, XAPO ORTEGA.

APTA

el 2013, un grup de 800 persones entren en un cinema
e de Barcelona per projectar un documental. Un cop dins,
difici: l'antic Palau del Cinema es diu d'ara Cinema Patricia
120 min.
20.00

in tu jefe 2

ANDERS. INT.: JASON BATEMAN I JASON SUDEIKIS.

M

G

seus plans es trunquen quan concedeixen a la jove una beca per desenvolupar
un projecte a Los Angeles.
98 min.
Cinemes Texas
22.15

7A

Dale i el Kurt decideixen ser els seus propis caps llançant el
obstant això, un inversor molt espavilat fa malbé els seus
nts a empresaris ideen un pla insensat per segrestar el fill
108 min.
na 20.05 22.10
00.35
16.10
20.20 22.30
ar 12.15 16.00 21.00 23.30
3D 12.20 16.00 21.00 23.45
sta 01.00 20.20 22.40
um 22.10
nes 18.10
22.40

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?

FRANÇA. 2014. DIR.: PHILIPPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER I C. LAUBY.

APTA

Comèdia: Els Verneuil són un matrimoni de províncies, elegant, tradicional,
dels de tota la vida. Les parelles de les seves primeres tres filles no són com els
seus pares somiaven.
97 min.
Aribau Multicines
16.00 18.00 20.00 22.00
cBalmes Multicines
16.00 18.05 20.15 22.20
cBoliche
16.00 18.10
Bosque Multicines
16.05 18.10 20.15 22.20
Cinesa Diagonal
00.30 16.10 20.20
Cinesa Diagonal
12.00 18.15 22.25
Cinesa Diagonal Mar 01.00 16.10 20.35
Cinesa Diagonal Mar 12.30 18.20 22.50
Cinesa Heron City 3D 01.00 16.00 20.30
Cinesa Heron City 3D 12.00 18.15 22.45
Cinesa La Maquinista 01.00 16.00 20.15
Cinesa La Maquinista 12.15 18.05 22.25
Cinesa Maremàgnum 16.00 18.00 20.00 22.10
Comèdia
16.20 18.20 20.20 22.20
Glòries Multicines
16.00 18.05 20.10 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.15 18.15 20.15 22.15
Lauren Universitat
16.15 18.15 20.15 22.15
Palau Balaña Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
cRenoir Floridablanca
16.00 18.25 20.20 22.40
cVerdi HD
16.00 18.10 20.20 22.30
cYelmo Cines Icaria
18.10 22.20
11.30
cYelmo Cines Icaria
20.15
13.35

Diplomacia

ALEMANYA, FRANÇA. 2014. DIR.: V. . SCHLÖNDORFF. INT.: A. . DUSSOLLIER .

7A

Thriller: Nit del 24 al 25 d'agost del 1944. Els aliats entren a París. Poc abans de
l'alba, Dietrich von Choltitz, governador militar alemany, no executa les ordres
de Hitler de volar la capital francesa.
84 min.
cCinemes Maldà
17.20

Dos días, una noche

BÈLGICA. 2014. DIR.: J.-P. DARDENNE, L. DARDENNE. INT.: M. COTILLARD.

12 A

Drama: Amb l'ajuda del seu marit, la Sandra només disposa d'un cap de setmana per veure els seus companys de feina i convèncer-los que renunciïn als seus
bons perquè ella pugui mantenir el seu lloc.
95 min.
cCinemes Maldà
13.35

E

El amor es extraño

EUA. 2014. DIR.: IRA SACHS. INT.: JOHN LITHGOW I ALFRED MOLINA.

M

cBalmes Multicines
Bosque Multicines
Cinesa Diagonal
U Cinesa Diagonal
Cinesa Diagonal Mar
U Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
U Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
U Cinesa La Maquinista
U Cinesa La Maquinista
Cinesa Maremàgnum
U Cinesa Maremàgnum
Glòries Multicines
Gran Sarrià Multicines
Palau Balaña Multicines
cRenoir Floridablanca
cYelmo Cines Icaria

19.00
16.00
16.00
00.40
12.10
22.00
12.15
22.10
20.00
01.00
12.00
16.00
22.00
16.00
16.00
16.00
19.10
16.00

17.00 20.00 23.00
23.00
16.00 22.00
19.00
19.00
19.00 22.00
19.00 22.00
22.10
19.00 22.00

12.30

El jugador

EUA. 2014. DIR.: RUPERT WYATT. INT.: MARK WAHLBERG I JESSICA LANGE.

APTA

16 A

Drama: Jim Bennett és un professor de literatura d'universitat aficionat a les
apostes. A causa de la seva ludopatia, el professor ara ha de saldar molts deutes.
111 min.
cBalmes Multicines
16.10
Bosque Multicines
20.10 22.20
Cinesa Diagonal Mar 00.50 22.35
Cinesa Heron City 3D 01.00 22.45
Cinesa Maremàgnum 22.35
cMéliès
17.30
cYelmo Cines Icaria
18.10 20.25
11.25

El Niño

ESPANYA. 2013. DIR.: DANIEL MONZÓN. INT.: LUIS TOSAR I JESÚS CASTRO.

16 A

Thriller: Estret de Gibraltar, la frontera sud d'Europa. Tot just 16 quilòmetres
separen l'Àfrica del Vell Continent. Risc, adrenalina i diners a l'abast de qualsevol capaç de travessar aquesta distància en una llanxa carregada d'haixix volant
sobre les onades i amb la policia trepitjant-li els talons.
130 min.
Cinemes Texas
18.00 20.10
Cinesa Diagonal
00.45
Cinesa Diagonal Mar 22.30
Cinesa Heron City 3D 21.30
Cinesa La Maquinista 12.00

El séptimo hijo

DIVERSOS PAÏSOS.2013. DIR.: S. BODROV. INT.: B. BARNES I J. MOORE .

Drama: El 2011 es legalitza a Nova York el matrimoni entre dues persones del
mateix sexe. El Ben i el George, que són parella des de fa 39 anys, decideixen
casar-se. Poc temps després acomiaden el George sense cap explicació de
acero
PALAU
DE
LALABEOUF.
MUSICA CATALANA
D AYER. INT.:
BRAD PITT
I SHIA
16 A
l'escola catòlica on ensenya música i perden el pis al barri de Chelsea. Una

G

22.00
19.00 22.00
19.00 22.00
12.00
17.00 20.00 23.00

12 A

Aventura: Thomas Ward té 13 anys, és el setè fill d'un setè fill i viu feliç en una
granja amb els pares, el germà i la cunyada embarassada. Tot canvia quan, una
tarda, ve a buscar-lo un espectre per endur-se'l com a aprenent. 102 min.
Cinesa Diagonal
17.00
Cinesa Diagonal Mar 01.00 16.00 20.30
Cinesa Diagonal Mar 12.00 18.15 22.45
Cinesa Heron City 3D 12.00 18.15 22.45

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 31

O.J.D.:

TARIFA: 232 €

E.G.M.:

ÁREA: 345 CM² - 40%

SECCIÓN: PUBLICIDAD
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El dimarts13 (Aula| ) i el dijous| 5 degener(Aula2}, a les 17.30h, I’Aula d’ExtensiO
Umvers~tana
pera la t~en~
Grande SantCugatdel Vall~sinaugurar~
el 2n trimestredel curs2014-2015
a I’Arxiu NacionaldeCatalunya
de la
nostradutat, arabla pres~ncia
del St. Fabi,~nMohedano,
treballbleg, emprenedor
sociali consultor

Ara I’hora de la
reforma hor ria
ACTEEXCLUSIUPER A ASSOClATS

~ ~el 2n trimestre del curs
U~’ ~’2014-2015.Despr6sdela
inauguraci6, al rues de gener, hi
participaran la Dra. Mirela Freixa, amb"JoaniJosepLlimona, els
altres modernistes". E1 St..losep
Lhis l~a~z, arab "Apostant pelterritori’. Iniciarem el mesde febrer
ambelSr. TohiJodar, arab"Gise-

manLoewe,amb"Intuielons idecisions". El Dr. MarianoMarzo,amb
"Shalegas?Fracking?Dequ~parlem?". Comacloenda,alasalad’actes de l’~ospital General de Catalunya, el Dr. $osep M, Mascar6,
amb"Lapelldels altres".
Altres activit~s: alines de febrer,
seminaridelitemtu~m~sica(4sessions)pelDr.$oanTres, amb"Grans

rein arab el Dr. Xavier Roqu~,arab
"MarieCur~e,dor, a de ci~ncia: una
lectura actualitzada". E1St. Albert
Beorlegui, arab "Gransdones del
Hollywoodclassic", i finalment, la
Dra. Mercb Vidal, arab "AlexandreCirirciPellicer:escriptoricriticd’artcatala".Finalit.zaremeltrimestre a] rues de mar~arab elDr.
SantiagoMontero, amb"Infraestructures ferrovi~ries". E1St. Get-

ris". A finats de febrer itot el mesde
mar~, seminariextraordinari sobre
el piano, organitzat pel 61/~Concurs
Internacional de M~isica Maria
Callals (6 sessions): a l:~iu Naciohal de Catalunya(2 sessions), a r EscelaMtmicipaldeM~sicaVict~ria
dels.kngeh(2sessmns)ialPalaude
la Mfisica catalana a Barcelona(2
sessions:assist6nciaalafaseclaczificat~r~ai ala granfinal).

~ ~It activ~tat

s configuren

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Fabian Mobedano
Treballbleg, emprened°rs°ciM
iconsultor

Dr.JosepM.Mascar6
Catedr~tic
dederrnatologia.
Professor
em~ritdela UB

Es realitzaran 3 tert~ilies: al
mesdegener.elSr. JoanCasajoanai "L’espectador musica2’:
alfebrer, la Sra.PilarL~zaroi
"Corn gestionm’els estah~ amb

efici~ncia";i al mar~,el Sr. Jordi Rull ~"Aprenentatgeal llarg
de tota la vida". Uncurs de noves
tecnologiesi 3 ~ites cultu~ls:
una a Barcelona, al MuseuEuro-

Dr. MarianoMarzo
Catedr~tic
degeologia
i
estratigrafiadelaUB
peu d’Art Modern(MEAM):urea
altra a Manresa.la~sita a]a Seu
i a la cova de Sant Ignasi: i la
darrera a Cornelia, a AGBAR,
Museude les Aigiies.//

