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Mas recupera
el plan
soberanista
tras perder
Barcelona

atalanes instaron a
elante las elecciones

sondeó sobre esa opción al líder
ción, Pedro Sánchez, en su almuerde hace dos semanas. Rajoy sopeicipo solo para frenar la deriva
ntista, evitar los comicios catalatiembre y, sobre todo, el sorpasso

de Ciudadanos frente al PP catalán. Rajoy
encara una semana clave en la recta final de
su primera legislatura en La Moncloa. Hoy
viaja a la Expo de Milán y a su regreso intentará cuadrar la remodelación pendiente en
el Gobierno y la reestructuración del PP.

ajoy conversa con Artur Mas en abril. / A. GARCIA

rogrupo y presencia

ierno y
nda ligera
iales
blemas a
vacaciocialmente
emanas.
Expo de
e esta
lva el
el Gobiermo jueque los

socios europeos se pronuncien
sobre la presidencia del Eurogrupo a la que opta el ministro español Luis de Guindos.
Rajoy, además, quiere aumentar su presencia pública, con
más actos y contactos con
sectores económicos, especialmente en Cataluña, consciente
de lo que se juega personalmente, su partido y el país en
esos comicios.

entonces con nueve. Los sondeos dan ahora la vuelta total a
ese marcador y cada vez auguran peores datos para el PP.
En las municipales del pasado
24-M, el PP y Ciudadanos se quedaron empatados en Cataluña
con cerca del 7,5% de los sufragios, con los populares apenas
3.500 papeletas por encima. El
Partido Popular perdió 130.000
votos y el partido de Albert Rivera ascendió casi 200.000. Los últimos sondeos para unas hipotéticas autonómicas, del CIS catalán
y de varios medios de comunicación, anticipan otro acelerón de
Ciudadanos hasta disputar con
cerca de 25 actas la segunda posición a ERC y cerca de CiU, los
primeros. El PP bajaría a menos
de ocho escaños y se ubicaría en
la última posición de los ocho
partidos con posible representación parlamentaria.
El único dato contrastado es
que Rajoy aún duda sobre la mejor fecha para convocar las elecciones generales. Públicamente
ya ha declarado varias veces que
los comicios serán cuando tocan,
es decir, al final de la legislatura,
el 22 o 29 de noviembre. Pero en
su almuerzo secreto con el secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, le confió que aún consideraba la posibilidad de anticipar esas elecciones.
Sobre las crisis anunciadas en
el Gobierno y el PP no hay un
calendario previsto. Rajoy solo
ha confirmado que se producirán antes de finales de junio y,
por tanto, casi un mes después
de las elecciones del 24-M, que
registraron oficialmente otra victoria para el PP y su peor retroceso de poder local en toda su historia. Ante los juegos de despiste
de Rajoy, creando diversas expectativas, los dirigentes del PP y los
ministros han pasado de especular con que apenas iban a producirse cambios a pronosticar que
estos serán de calado. Y han augurado que el presidente tocará
sin duda al núcleo duro de su entorno, con las cuestionadas figuras de la vicepresidenta portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, o la secretaria general del PP,
Dolores de Cospedal; y también
que ambas saldrán reforzadas.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

1533000

M. N. , Barcelona
La dirección de Convergència
Democràtica, con Artur Mas
al frente, todavía no se ha repuesto de la pérdida de la alcaldía de Barcelona tras las elecciones del 24 de mayo. Sin embargo, ha llegado a la conclusión de que el plan soberanista no tiene marcha atrás pese
al pinchazo electoral en las zonas más pobladas de Cataluña
y a los constantes desplantes
de sus socios de Unió Democràtica. La semana que hoy comienza Convergència apretará el acelerador de la candidatura a las elecciones de septiembre y subirá el volumen
de su campaña Bienvenidos al
futuro, que trata de resaltar
los supuestos beneficios de la
independencia.
La campaña contará con la
participación de toda la cúpula de Convergència, comenzando por el propio Mas. También
tienen previstos actos tanto el
coordinador del partido, Josep
Rull, como el número tres de la
formación, Lluís Corominas,
además de sus cabezas visibles en el Parlamento catalán
y en la mesa del Gobierno de
la Generalitat. “El calendario
aprieta; las últimas semanas
hemos tenido que frenar un
poco para respetar la consulta
interna de Unió Democràtica,
pero ahora ya no podemos esperar”, resume un alto dirigente del partido.

Cambio de marca
Un total de 45 actos públicos
en toda Cataluña entre junio y
julio darán visibilidad a una
campaña que, entre otras cosas, vincula la independencia
a lograr más empleo, mejores
salarios, un incremento de las
becas de estudio y la modernización de infraestructuras desfasadas como el servicio de
Cercanías.
En paralelo el partido de
Mas está intentando encauzar un proceso de refundación para desvincularse de los
casos de corrupción que le
han acechado y particularmente de los escándalos
que rodean al expresidente
Jordi Pujol. El partido ya ha
dado pasos muy simbólicos
en esta dirección. Su imagen
pública ya no se basa en las
siglas CDC, sino en la marca
“Convergents”. La sede del
partido, embargada judicialmente por el caso del Palau
de la Música, ha sido vendida.
Por último, Mas está planeando que la marca de su candidatura deje también a un lado
las siglas históricas de Convergència para facilitar la incorporación de independientes.
El partido espera culminar
este proceso el próximo 19 de
julio, cuando celebrará una
convención para fijar las bases de la refundación.
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Unmomento
del ins61itoconciertode Igudesman
& Jooen el Palaude la

No reirse de la mf~sica, sino
con la mflsica, l~sa es la clave
del 6xito de Igudesman & Joo;
sus gags sacan punta a las convenciones qne rodean al mundo de la mflsica clfisica. Parece
algo fS.cil, perono lo es. Ellos lo
consiguen con una rara combinaci6n de virtuosismo tEcnico
y vis c6micacapaz de divertir a
todos los p~blicos con sus inesperados pasajes humoristicos.
Y el pflblico del Palau celebr6
entre carcajadas las alocadas
interpretaciones de su original
pesadilla sinfEnica que ban
compartido con orquestas de todo el mundo.
E1 6xito del concierto, dedicado a Payasos sin fronteras, rue
grande porque la Simf6nica del
Vall~s y su titular, RubEnGimeM(~sica./JUAN
BARBOSA
no, llevan afios jugando con las
posibilidadesque ofrece el teatro
y el humorpara conquistar nuevos pfiblicos. Y con Igudesman&
Joo las posibilidades son infinitas porque, bajo su prisma surrealista, conviertenen risas todo 1o que tocan.
Un Mozart con aires de James Bondabri6 el concierto, en
el que presentaron las piezas
mezclandocatalfin, castellano e
ingles con gracia. Jugaron con
clfisicos populates comola Maren el debut de Igusdeman& Joo cha turca, que son6 mils orienen el Palau; su desternillante con- tal que nunca, y El Danubioazul
cierto A Big Nightmare Music de Johann Strauss, en el se die(Unagran pesadilla musical) con ton cita un montEnde valses. Y
la Orquesta Simfonicadel Va11~s aprovecharon el lirismo sentiy RubEnGimenoinund6 ayer el
mental del Concierto para piano
templo modernista de humor, in- nora. 2 de Rachmaninov para
genio y virtuosismo musical.
acabar su segundo movimiento

Las alocadas interpretaciones del df o humoristico
Igudesman& 300 conquistan el Palau

Reirse con la mflsica
JAVIER
P~REZSENZ,Barcelona
Rachmaninov tenia las manos
grandes. Lo saben los pianistas
que intentan tocar sus dificilisimaspiezas. AhoratambiEnlo saben millones de personas gracias
a un sketch del dfio formadopot
el violinista ruso Aleksei Igudes-

many el pianista anglocoreano
Hyung-ki Joo, Rachmaninovhad
big hands, uno de los m~tsvistos
en Youtube.Nofalt6 esa sensacional ejecuci6n, en la que usan comoauxilio tablas de maderapara
alcanzar las medidas de las manos del genial compositor ruso,
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entre sollozos desconsolados de
toda la orquesta.
Su humor, a veces corrosivo,
a veces inquietante, rein6 en
una primera parte que tuvo
grandes momentos en dos piezas del propio Igudesman, Tango ruso, y la sabrosa mezcla de
salsa y tangos de Uruguayes el
mejor pals que culmin6 con la
orquesta bailando. Los arreglos
orquestales, que combinan diversos estilos, dieron buen juego a la vis c6micade los mfisicos
de la Simfbnicadel Vall~s.
El cine
El cine es otro de sus grandes
aliados. Sonaronecos de Rocky y
Pot un puhadode d61ares, y pudimosescuchar una pieza de Kreisler tocada por un violinista kungfu. Coneste explosivo df~o humoristico-musical disfrutan los mfisicos profesionales, que saben 1o
dificiles que son las piezas que
tocan, y el resto de los mortales,
porquehasta la pieza mils conocida adquiere otra dimensi6n con
sus alocadas interpretaciones.
En el Konzerthaus de Viena
hicieron tocar y bailar a la vez a
un centenar de violinistas. En el
Palau no llegaron a tanto, pero
hicieron bailar de lo lindo a muchos instrumentistas de la orquesta vallesana. Una fiesta que
alcanz6 su momentomas glorioso con el sensacional arreglo del
clfisico de Gloria GaynorI will
survive (Sobrevivir~) que tocaron
comocolosal traca final del concierto.
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OSE) i Verdi (VOSE).

ES: LA ERA DE ULTRÓN. De Joss
ert Downey Jr. 12 anys. EUA. 2015.
min. Stark crea un software per prequest es rebel·la contra ell. Cinesa
nal Mar, C. Heron City, C. La Maàgnum, Icaria (VOSE) i P. Balañà.
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el Club del
subscriptor de
www.tresc.cat 902 33 90 33
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ARIA. D’Olivier Assayas. Amb JulietStewart. 12 anys. França-EUA. 2014.
na veterana actriu accepta participar
teatral de l’obra que la va fer famosa
seva carrera. Però ara, en lloc d’inter’encarnar la seva antagonista, la vícau Club, Balmes (VOSE), Boliche
nesa Heron City, Gran Sarrià, IcaOSE) i Zumzeig (VOSE).

G ON SUNSHINE. De Max Giwa i
Hannah Arterton. Apta. G. B. 2014.
Una noia descobreix que la seva gerb un noi italià i decideix amagar-li que
Diagonal, C. Diagonal Mar, C. Heuinista i C. Maremàgnum.

. De Nuri Bilge Ceylan. Amb Haluk
en. 12 anys. Turquia. 2014. DRAMA.
bilat regenta un hotel ajudat per la semolt distanciat, i per la seva germarciar. Maldà (VOSE).

Miles Tribut Big Band

38 €
25 €

Inaugura el Mas i Mas Festival
palau de la Música - BArCELOnA
Dimarts 28 de juliol / A les 21.00 hores
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

ALLÈS. Can Jofresa, 85. Tel. 902 33
dg. www.cinesa.es. Astérix... JurasD i 3D. nuestro último verano en...
os las prefieren rubias. VO. Caza al
. Dando la nota... El maestro... El
st & Furious 7. Home... Horns. Insinsurgente. It follows. La canción
Bélier. La oveja Shaun. Lejos del
ad Max.... Minúsculos... negocios
do el norte. Poltergeist. requisitos
gun. Suite francesa. Superpoli... To!... Vengadores... Walking on...

A. M. Claret, 8. Tel. 977 60 27 01. G.:
jcacinemes.cat. Tomorrowland.
sobrevivir a... Suite francesa. Córix... Mad Max... El libro de la vida.
badook. El séptimo hijo. Chappie.
a mujer de negro... Mortdecai. nu... Disney Junior... La oveja Shaun.
c World. Los Andersson...

otja, s/n. Tel. 93 883 21 08. www.cieja Shaun. Mad Max... La familia
d. Dando la nota: aún... It follows.
3. L’hivern i la primavera... C. nuesn Escocia. C. ¡Upsss! ¿Dónde está
d. D i 3D. La profesora de Historia.

preestrena d’‘el niño 44’
‘Thriller’ de la rússia comunista
cines full hd - COrnELLà

exclusiu
invitació

Dijous, 18 de juny / A les 20.00 hores
reserva d’invitacions a www.tresc.cat

El San Miguel Mas i Mas Festival comptarà amb un concert inaugural
d’estrena, Sketches of Catalonia, per la Miles Tribut Big Band. Es
compleixen 55 anys de la publicació del disc de Miles Davis & Gil Evans
Sketches of Spain, i a més és el 55è aniversari del Jamboree Jazz Club.
Sota la direcció de Joan Chamorro, la impressionant big band mostrarà
les etapes de la música de Miles Davis. Amb Andrea Motis, Carles
Benavent, Jordi Bonell, Llibert Fortuny i Matthew Simon, entre altres.

El TR3SC preestrenarà El niño 44, thriller polític ambientat a la Rússia
dels anys 50 i que s’estrena als cines divendres, 19 de juny.
Protagonitzada per Tom Hardy, Gary Oldman i Noomi Rapace, és la
història d’un guàrdia de seguretat ferm seguidor de Stalin que, després
de començar a investigar els crims de nens, és apartat de les seves
funcions. Malgrat això, persevera a descobrir què amaga el Govern.
Mentrestant, la seva dona el recolza malgrat alguns secrets.

per a TR3sc BÀsic / pReMiuM / suBscRipTORs el peRiÓdicO

per a TR3sc BÀsic / pReMiuM

aRTs escèniques

Vins

arriba ‘la nit d’helver’

22-28 €

TeaTRe ROMea - BArCELOnA
Dies 4 (18.30 i 21.00 hores) i 5 de juliol (18.30 h)
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

18 €

enoturisme a l’empordà
Masia seRRa - CAnTALLOPS
Dissabte, 20 de juny / A les 12.00 hores
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

43 €
35 €

La nit d’Helver és una obra bosniana que es va estrenar a Sarajevo el
2004 i que estarà a Barcelona tres únics dies. Dirigida per Dino Mustafic,
és la història d’un home i una dona que s’amaguen en una ciutat
castigada per la guerra civil una nit en què ja no queda escapatòria.

El TR3SC proposa als seus socis una jornada d’enoturisme a Masia
Serra, un bell celler prop del golf de Roses. Els seus propietaris
mostraran el celler i les vinyes als socis, que també degustaran vins i oli,
i tancaran la jornada amb un dinar de productes artesans.

per a TR3sc BÀsic / pReMiuM / suBscRipTORs el peRiÓdicO

per a TR3sc BÀsic / pReMiuM / suBscRipTORs el peRiÓdicO

Música

Música

aRTs escèniques

Verdaguer, 22. T. 938852403. www.
na. VOSE. Jurassic World. C. Lejos

EL PENEDèS

tra Senyora, 35-37. T. 600716688. Dv.:
Una nueva amiga. VO. Sá. y do.: nu... Dj.: La fiesta de despedida. VO.

al Prim, 7. Tel. 93 890 24 13. Juras-

ELTRÚ

cipal, 90. T. 938938103. www.cineowland. Dando la nota... Minúscupítulo 3. nuestro último verano...
ablar. Phoenix. Jurassic World.

F. R. l’Onclet, 18. T. 902888300. G.:

cinemas.es. noche en el museo 3...
e sándalo. C. Candy. Divina pero
s. Antes del frío invierno. Beautiful
perfecto. Dios mío, ¿pero qué te
game. The collector.

olas, 36. T. 902 170831. G.: dv. i vig.
ne.es. nuestro último verano... Dana Shaun. Tomorrowland. Astérix...
ax... Vengadores... Caza al asesino.
¿Dónde... Jurassic World.

festival pingüí de
les Terres de l’ebre
paVellÓ Municipal-FLIx

Dissabte 8 d’agost
Invitacions: www.tresc.cat

10 €
gratuït

cita amb el clàssic
‘concerto italiano’
audiTORi - GIrOnA

28 de juny / 21.00 hores
Entrades, a www.tresc.cat

25 €
15%

‘la mesura
del desordre’
T. lliuRe MOnTjuïc - BCn

Dimecres 15 de juliol/20.30 h
Entrades, a www.tresc.cat

22 €
8€

Amb les bandes de l’escena independent
Beach Beach, Me & the Bees i The Saurs.

Rinaldo Alessandrini recrea l’univers teatral de
Giovanni Battista Guarini i el seu Pastor Fido.

Coreografia de Thomas Hauert que mostra un
organisme complex que es reorganitza.

TR3sc BÀsic / pReMiuM / suBscRipTORs ep

TR3sc BÀsic / pReMiuM / suBscRipTORs ep

TR3sc BÀsic / pReMiuM / suBscRipTORs ep
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‘Vinyes de
l’Empordà i mar’

Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya

L’exposició de Marta
Duran tindrà lloc a
l’Ecomuseu-Farinera

Concert al Palau
de la Música Catalana
a les 19.00 h

BARCELONA

lecció de vestits, escenografies, titelles, fotografies i altres documents
–alguns dels quals són originals– que estan conservats als fons del MAE, i els
mostra a través de deu espectacles destacats de la
història del país, des del
1879 fins a l’any 2000.

18.00 CINEMA
Tarda de videoclips. Es
projectaran videoclips de
Nirvana. Nirvana és un
dels grups capdavanters
dels anys 90. Van liderar
l’anomenat moviment
grunge i el membre destacat de la banda, Kurt Cobain, forma part de la mitologia de grans estrelles
de pop mortes prematurament. La projecció té
lloc a la FNAC L’Illa, Avinguda Diagonal, 549.

BARCELONA
EXPOSICIÓ

TERRASSA

16.00 CINEMA
Cicle Teatre al cinema.
Es projecta Ginger &
Fred de Federico Fellini.
Amb Giulietta Masina i
Marcelo Mastroianni. A
la Sala Maria Plans del
Centre de Terrassa de
l’Institut de Teatre. L’entrada és lliure. Abans de
la pel·lícula hi haurà una
breu introducció i, desprès de l’emissió, hi haurà un fòrum obert.

BARCELONA

20.00 CONCERT
Ensamble Tepuy i Els
Preferits. El cicle de Concerts Balcó i Finestra és
una iniciativa ideada per
La Cava de Sons, que proposa utilitzar el pati interior de l’Espai Von Balthasar per fer una sèrie de
concerts a l’aire lliure durant els mesos de juny i
juliol. El projecte va néixer l’estiu del 2012 amb la
finalitat d’agrair a tot el
veïnat d’aquest pintoresc
pati de l’Eixample la seva
paciència mostrada per
tots els assajos que La Cava de Sons fa setmanalment i durant tota la temporada en aquest espai.

Fotografia de l’exposició ‘Occupied Pleasures’ de la fotògrafa jordana Tanya Habjouga ■ ARXIU

L’absurditat del que no coneixem
BARCELONA
EXPOSICIÓ

El Palau Robert presenta les fotografies de Tanya Habjouqa sobre
la vida diària a Palestina, amb què
va guanyar el World Press Photo
del 2014. L’exposició de Tanya
Habjouqa, Occupied Pleasures,
observa els petits moments de la
vida quotidiana amb un esmolat
sentit de l’humor, tot revelant una
narrativa que contrasta amb els
reportatges més habituals sobre
aquest mateix tema, centrats so-

bretot en la violència i el conflicte.
Més de quatre milions de persones
viuen a la franja oest, a Gaza i a Jerusalem. La majoria de la gent procura, segons el relat de la fotògrafa, gaudir de les seves vides en un
context de conflicte, sota condicions polítiques i econòmiques difícils i amb una llibertat de moviments limitada després de 48 anys
d’ocupació. Tanya Habjouqa va
néixer a Jordania i es va educar a
Texas, on va fer els màsters en política de l’est i en mitjans globals.

La seva fotografia està centrada
en la societat, el gènere i en els
drets humans enfocat al Pròxim
Orient. Tot i mostrar la sensibilitat
del moment o la situació, també
vol treure suc a allò més absurd.
És la primera dona del Pròxim
Orient fundadora d’un col·lectiu
fotogràfic que és diu Rawiya. És
representada per East Wing, una
plataforma internacional de fotografia de Doha. L’exposició es pot
veure al Palau Robert.
REDACCIÓ

19.00 EXPOSICIÓ
Inauguració de l’exposició ‘La memòria de
les Arts Efímeres’ El
Museu de les arts Escèniques de l’Institut del Teatre recupera un espai expositiu permanent. L’exposició presenta una se-

19.00 HISTÒRIA
Es presenta el llibre
‘Institut del Teatre. Els
primers cent anys
1913-2013’ El llibre inclou la reedició del text escrit per Guillem-Jordi
Graells arran del 75è aniversari, publicat al desembre del 1990, a més
de la síntesi dels últims
25 anys a càrrec del periodista i escriptor Xavier
Febrés. L’obra repassa la
trajectòria de la institució
des dels seus orígens com
a Escola Catalana d’Art
Dramàtic, amb els fets
més significatius de cada
època i culmina amb els
actes del centenari, celebrat el curs 2013-14.

19.00 TALLER

22.00 CONCERT

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

The JazzMan trio. El
trio format per Pere Ferre al piano, Piero Cozzi
al saxo i Pep Rius al contrabaix, actuaran al
JazzMan Barcelona (c/
Roger de Flor, 238).

‘ACTE 32: Alberto Peral, Nudos’. Té lloc la
presentació dels últims
treballs d’Alberto Peral,
fets específicament per
al Nivell Zero. És un treball pensat per a l’escultura, on cada element,
tot i ser autònom, estableix un fil conductor
que comunica les diferents obres entres si. Té
lloc a la Fundació Suñol
(passeig de Gràcia, 98).

Sílvia Pérez Cruz cantautora de jazz i folk ■ ARXIU

Alvar Aalto, arquitecte llegendari ■ ARXIU

Sílvia Pérez Cruz al
Jamboree

Arquitectura orgànica,
art i disseny

BARCELONA

BARCELONA

La cantant gironina de música tradicional de
diversos gèneres, Sílvia Pérez Cruz, actuarà
al Jamboree.

L’exposició, que té lloc al CaixaForum, és sobre l’arquitecte finlandès Alvar Aalto, que va morir l’any
1976. Es podrà veure fins al 23 d’agost.

19.00/21.00 CONCERT

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

EXPOSICIÓ

Instagram; eines i
tècniques. La fotografia
està fent un canvi substancial. Mitjançant els telèfons mòbils i les tauletes, qualsevol persona pot
fer una foto aquí, ara, retocar-la i penjar-la a internet. El curs –a la Sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés del portal de l’Àngel,
de 19.00 h a 20.30 h– parteix d’aquest panorama
de canvi i se centra en la
xarxa social de fotografia
Instagram. Mitjançant
dues sessions, es combinaran exposicions de conceptes amb la demostració i pràctica. Es recomana assistir-hi amb un aparell amb Instagram.
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‘Dalí, Pitxot,
Cadaqués’

‘Finestres al món’

Mostra de
curtmetratges de
diversos països del
món al CaixaForum

L’exposició tindrà lloc
al Museu de Cadaqués
fins al 20 de juny

CERDANYOLA
DEL VALLÈS

18.30. Por el c*** te la impro,
dissabte, 00.00. Infantil: Màgia
Júnior, dissabte, 17.30.

EXPOSICIÓ

‘K.L. Reich. La veu de
l’infern nazi’. Es podrà
veure a la Biblioteca
Central de Cerdanyola
del Vallès del 26 de maig
al 27 de juny. L’exposició
ha estat programada pel
Museu d’Història de Cerdanyola. Va ser produïda
l’any 2013 per l’Ajuntament de Manresa i el Memorial Democràtic de la
Generalitat, amb motiu
de la commemoració del
centenari del naixement
de Joaquim Amat-Piniella, l’autor de la novel·la
K. L. Reich, considerada
una obra de referència a
escala mundial en l’àmbit de la literatura concentracionària.

TERRASSA
EXPOSICIÓ
‘Espai Romà Vallès’.
L’espai està dedicat a
aquest artista que ha confiat, al Centre Cultural
Terrassa, el llegat de 90
anys de trajectòria. Es
tracta d’una donació de
gairebé 700 obres. L’Espai Romà Vallès obrirà les
portes amb una exposició
comissariada per Joan Gil
dedicada a la primera sèrie: Cosmogonies. Romà
Vallès és, sens dubte, un
dels pintors més importants del moviment informalista català, tot un ortodox en la matèria. És un
dels pioners d’assajar l’estil, un dels que amb més
devoció el van cultivar i,
també, el que amb més
constància n’ha perpetuat els seus principis,
fins a la present hora.
L’exposició tindrà lloc al
Centre Cultural Terrassa.

L’acudit

왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. L'any
dels 30, de Lara Diez. De dijous a
dissabtes, 20.00; i diumenges,
18.00. Fins al 28 de juny.
왘 Teatre

Goya, Joaquim Costa
68. A partir del 8 de juliol torna
La partida, de Patrick Marber,
dir. Julio Manrique. Horaris: de
dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.30, i diumenges, 18.30.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Els dies feliços, de Samuel
Beckett, sota la direcció de Sergi
Belbel. Fins al 21 de juny. Última
setmana!
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Un enemic del poble, de H. Ibsen, dir.
Miguel del Arco. Fins al 21 de juny. Última setmana! Sobretítols
en castellà i anglès cada dissabte. Tot pels diners 3. L’onzena
plaga, de Victoria Szpunberg, dir.
David Selvas. Fins al 21 de juny.
Última setmana!. Marató Tot
pels diners, dies 20 i 21 de juny.

Cartell promocional de l’obra ■ CÍRCOL MALDÀ

‘Al cel mos vegem tots plegats’ al Círcol Maldà

왘 Teatre

BARCELONATEATRE

Dins el cicle Rondalles Mallorquines, al Círcol Maldà es representa Al cel mos vegem tots plegats, formada per
mirades de diferents directors i coordinada per Catalina Florit. Avui està dirigida per Joan Manuel Albinyana i
interpretada per Antònia Jaume, Salvador Miralles, Catalina Florit i Àlvar Triay.

BARCELONA
TEATRE
왘 La

dres, a les 20.00. Dissabte, 20 i
27 i diumenge, 21, funcions especials a les 18.00.

Puntual, Allada Vermell, 15.
Malic a la Xina, amb la Cia. Puntual. Espectacle d’ombres xineses per a nens i nenes a partir de
3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00; i diumenges,
12.00 i 17.00. Fins al 28 de juny.

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. The Feliuettes, un
thriller musical amb cançons de
Núria Feliu. Cicle de rondalles
mallorquines: Al cel mos vegem
tots plegats.

왘 Almeria

왘 Club

Teatre, Sant Lluís, 64.
Enajenatorium Theatre Show. Dijous i dissabtes, 20.00 i 22.00;
divendres, 20.00, 22.00 i 23.55, i
diumenges, 18.30 i 20.30.
왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Patas arriba, de David Fernández.
Horaris: dies 19 i 26 de juny.
왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Incendis, de Wajdi Mouawad. Dir.
Oriol Broggi. A partir del 17 de juny. Horaris: de dilluns a diven-

XAVI TORRENT

왘 Círcol

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. David Guapo. Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Confessions de dones de 30. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30,
dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges, 18.00. Diario de un
cuarentón. Horaris: dijous i divendres, 22.30.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. Cicle
Fresh Comedy, del 25 al 28 de
juny, Agustín Jiménez, Manu Badenes i Txabi Franquesa a Las
noches del Club de la Comedia;
del 2 al 12 de juliol, Juanma Lara,
Salvador Reina, Álvaro Carrero i
María José Parra a Se ha escribido un crimen (Lo sabemos, está
mal escrito). Horaris: de dijous a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. I del 14 al 19 de juliol, Clara Lago, Rafa Villena i Dani Rovi9ra a Improviciados, i del 23 al
26 de juliol, Mónica Pérez i Jordi
Ríos a 1000 merdes de gags.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Don Pasquale, de Gaetano Donizetti.
Dies 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26 i 27 de juny.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació adults: Cicle
Comix: dijous 18, 21.00, La caja
tonta, amb Juanjo Albiñana; divendres 19, 21.00, Animales irra-
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cionales, amb Joan i Roc Olivé,
21.00. Infantil: dies 20 i 21,
18.00, Rateta, i si escombres l’escaleta?, amb la Cia. La Trepa.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Yi-Ha, amb la cia. Los Moñekos, 16 de juny, 21.00. Fantasies d’un temps, projecte comunitari de l’Antic Teatre amb les
veïnes del Casc Antic. 18 de juny,
20.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Et vindré a tapar, Sala Fregoli, del 18 de juny al 12 de
juliol. De dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 21 de juny, Titzina presenta Distancia siete minutos,
de Pako Merino i Diego Lorca.
Horaris: de dimarts a dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabte i diumenge, 18.00. L’Offlavillarroel: Fins al 17 de juny, T de
Teatre i Els Tirgres presenten
Operació Moldàvia, de Marta Pérez i Albert Ribalta. Horaris: dimarts i dimecres, 22.30. I dins el
Grec 2015, a partir del 26 de juny, Bangkok, d’Antonio Morcillo
López. Horaris: de dimarts a divendres, 21.00; dissabtes, 18.30
i 21.00, i diumenges, 18.30.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). La nit ens
atrapa, amb la Cia. Los Genios
Locos, dissabtes de juny, 18.00.
2051, amb la Cia. Zenit Produccions, dissabtes de juny, 21.00.
El joc en joc, amb la Cia. A Correcuita, diumenges de juny, 18.00.
Donde el viento hace buñuelos,
amb la Cia. Voltanteatre, diumenges de juny, 20.30.
왘 Romea,

Hospital, 51. Fins al 28
de juny, El crim de la germana
Bel, de Frank Marcus, versió i dir.
Rafael Calatayud, amb Anna Ca-

sas, María José Peris, Teresa Vallicrosa i Mamen García. Horaris:
de dimarts a divendres, 20.30
(dies 16 i 17 de juny, no hi ha funció); dissabtes, 18.30 i 21.00, i
diumenges, 18.30.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Cicle DespertaLab: Bailong,
d’Ana Roc. Horaris: de dimecres
a dissabtes, 21.00; i diumenges,
19.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. 35 m2. Els malnascuts 3, del 19 al 21 de juny.
Horaris: divendres, 21.30; dissabte i diumenge, doble funció,
18.30 i 21.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
En un cuartito los cuatro, dir.
Carlos Murias, fins al 28 de juny.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. I
Luis Pardo a En tu mente, de dijous a dissabtes, 22.45, i diumenges, 20.30.

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. De l’1 al 19 de juliol, El discurso del Rey. Horaris: de dimecres a divendres, 21.00; dissabtes, 21.00, i diumenges, 18.00 i
21.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Clicks, espectacle musical. Horaris: dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 19.00.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Bombollavà, de Pep Bou. Del 2 al 27 de
juliol.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Degut a l’èxit, Mar i Cel torna
a partir de l’1 d’octubre.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Mi relación con la comida, d’Angélica Liddell, amb Esperanza
Pedreño. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. Páginas arrancadas del
diario de P, d’Ignacio del Moral.
Divendres i dissabtes, 22.15.

왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. El Cicló: del 29
de maig al 21 de juny, Arsenic
Art Studio presenta Souvenir.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00. Una
obra que ataca amb humor el turisme devastador de Barcelona.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Berto Romero. Tots els divendres, a les 22.45.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión. Horaris: de
dimecres a divendres, 21.00, dissabtes, 18.30 i 21.30, i diumenges, 18.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abat, 12. 50 sombras de Andreu,
divendres, 21.00; dissabte,
20.00, i diumenge, 20.30. SonRisas a la carta, amb Albert Boira,
divendres, 23.00, i diumenge,
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Vincent Lindon, actor premiat
amb passat monegasc
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L ’ EQ U I P P O L Í T I C D ’ A DA CO L AU

Del quartet del microones a la comissió del govern. L’equip de BComú, al seu local del carrer Castillejos. Des d’ahir, es reuneixen a la casa gran

ÀLEX GARCIA

Tots els homes i les dones
de l’alcaldessa
m Retrat col∙lectiu dels nous regidors que des de dissabte governen Barcelona
LUIS BENVENUTY
Barcelona

Són tots els homes (i dones) de la
nova alcaldessa de Barcelona.
Entre ells el masculí genèric no
està gaire ben vist. És l’heteroge
ni equip de regidors d’Ada Colau,
la gent que ja dirigeix aquesta
ciutat. Els seus orígens són ben
diversos. Uns són ratolins de bi
blioteca, intel∙lectuals amb llar
gues trajectòries en les instituci
ons, els jutjats, les aules... D’altres
són clàssics del megàfon, de la re
sistència pacífica i la mobilització
ciutadana de tota la vida. Uns
quants, els que menys, fins i tot
procedeixen de la política profes

sional. Tots ells asseguren com
partir una profunda voluntat de
canvi social i atresoren un llarg
currículum en el camp de l’acti
visme social.
15M, L’AGLUTINADOR

Aquella primavera
va ser el punt de
trobada de moltes
d’aquestes cares
L’Observatori de Drets Econò
mics i Socials (Desc), una plata
forma d’entitats socials fundada a
finals dels noranta per defensar
drets ciutadans, on Ada Colau va

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

gestar la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca, va ser un dels
seus primers punts de trobada.
Un altre element aglutinant que,
a la fi, va desencadenar la forma
ció de BComú, de la coalició que
va guanyar les últimes eleccions a
Barcelona va ser el 15M. Les se
ves biografies revelen que no van
aparèixer de sobte, en mig de la
crisi econòmica. De fet, ja suma
ven uns quants lustres entre els
descontents.
L’home fort d’aquest Ajunta
ment, el tinent d’alcalde encarre
gat de les qüestions econòmiques
és l’argentí Gerardo Pisarello, de
44 anys, doctor i professor de
Dret Constitucional a la Univer

sitat de Barcelona. Mesurat i cal
culador, serà el contrapès d’una
alcaldessa molt més expressiva i
explosiva que ell. Durant més de
deu anys va ser vicepresident de
DES DE DIVERSOS ÀMBITS

Els membres d’aquest
grup comparteixen
llargues trajectòries en
el món de l’activisme
l’Observatori de Drets Econò
mics i Socials. Fa setmanes que la
premsa argentina es congratula
que un paisà sigui al capdavant
d’aquest Ajuntament, un paisà

nascut a Tucumán, “El primer ti
nent d’alcalde argentí de Barcelo
na”... Quan parla en català, en un
català excel∙lent –coincideixen
totes les cròniques–, no se li nota
gens, però quan passa al castellà
aflora tot el seu accent. El seu pa
re també es deia Gerardo. Va ser
una de tantíssimes persones des
aparegudes durant la dictadura
argentina. Va ser militant de la
Unió Cívica Radical i advocat de
fensor d’un munt de causes per
dudes. El 1975 van posar una
bomba al seu despatx. Un any
més tard va ser segrestat i assassi
nat. Pisarello va anar a votar el
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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L’EQUIP POLÍTIC D’ADA COL AU

Uns regidors
forjats en
aules, carrers
i jutjats
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

24M amb una foto vella del seu
pare. “A tots els que ens han pre
cedit”, va escriure a Twitter.
Laia Ortiz, de 36 anys, la nova
tinenta d’alcalde de Drets Socials,
i regidora de Sant Andreu, la nú
mero tres de la llista de BComú,
prové, en canvi, del món de la po
lítica de tota la vida. Forma part
essencial de la quota d’ICV al mar
de sigles que van confluir en
BComú, una quota que Colau va
provar de dissimular durant la
campanya electoral. Ortiz deixa
un buit en el grup Esquerra Plu
ral al Congrés. Va ser una de les
poques diputades que va posar
contra les cordes el ministre
d’Agricultura i Medi Ambient,
Miguel Arias Cañete, en els de
bats sobre la llei de Costes, Im
pacte Ambiental, canvi climàtic o
protecció de la naturalesa. La se
va carrera va començar a les jo
ventuts d’Iniciativa per Catalu
nya. Va fer un gran salt quan va
ser nomenada coordinadora na
GALA PIN

Molt impulsiva, es va
donar a conèixer en
les mobilitzacions
de la Barceloneta
AGUSTÍ COLOM

Va ser membre
de la Sindicatura de
Comptes i autor de
l’informe Crespo
cional. Al Congrés va obtenir el
premi Avizor al Diputat de l’any
2013, que dóna el Centre d’Inves
tigació i Estudis sobre Comerç i
Desenvolupament, un reconeixe
ment a la seva tasca en “la lluita
contra la pobresa i de promoció
del desenvolupament sosteni
ble”.
L’advocat Jaume Asens, de 43
anys, serà el tercer tinent d’alcal
de, el responsable de Participació
Ciutadana i Transparència i regi
dor de SantsMontjuïc, l’escenari
dels incidents de Can Vies, un
dels moments calents de l’anteri
or mandat. La seva incursió en la
política té molt a veure amb la se
va carrera, sempre relacionada
amb els moviments veïnals, les
plataformes antiglobalització i la
defensa d’afectats per desnona
ments. Va recórrer en nom de la
Federació d’Associacions de Ve

ïns de Barcelona l’ordenança de
civisme de l’Ajuntament, va re
presentar diversos col∙lectius
afectats pel mòbing immobiliari,
va actuar en els processos entorn
de l’espoli del Palau de la Música,
va ser un dels impulsors de la
querella pels bombardejos a Bar
celona durant la Guerra Civil...
Aquesta trajectòria el va conduir
al Grup de Recerca sobre Exclu
sió i Controls Socials de la Uni
versitat de Barcelona, i a escriure
llibres amb Pisarello, com ara No
hi ha dret(s): la il∙legalitat del po
der en temps de crisi i també La
bèstia sense morrió. En defensa del
dret a la protesta. Home tímid i
tranquil, amb més sentit de l’hu
mor del que sembla, és un àvid
lector de filosofia, principalment
de Walter Benjamin. El seu can
tant favorit és Serge Gainsbourg, i
el seu novel∙lista de capçalera,
Milan Kundera.
La quarta tinenta d’alcalde del
nou Consistori, responsable de
l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat i del districte de Nou
Barris, es diu Janet Sanz. Té 31
anys. Va ser l’única edil de l’últim
grup d’ICVEUiA sense respon
sabilitats de govern en altres
mandats. Això la va alliberar de
sospites de formar part de la vella
guàrdia. De Tamarit de Llitera,
veïna de Sant Andreu, llicenciada
en Dret i Ciències Polítiques, va
bregar els últims quatre anys amb
un dels adversaris més durs que
podia tenir al Consistori, l’ara ex
tinent d’alcalde Antoni Vives. Els
que la coneixen coincideixen a
qualificarla de tenaç. Fa onze
anys que va ingressar a les Joven
tuts d’Esquerra Unida i a ICV. La
universitat, diu, va ser el seu
“gran espai d’aprenentatge polí
tic”. També ho va ser el món sin
dical. En els últims mesos de l’an
terior mandat, mentre es gestava
la candidatura de BComú, l’eco
socialista Ricard Gomà li va anar
cedint protagonisme.
Raimundo Viejo, Gala Pin,
Agustí Colom, Laura Pérez Cas
taño, Mercedes Vidal i Josep Ma
ria Montaner són la resta de regi
dors elegits. Es reparteixen la
resta de funcions d’aquest govern
i completen aquest gresol de per
fils. Regidor d’Educació i de Grà
cia, Viejo, de 45 anys, gairebé
sempre amb samarreta i despen
tinat, és doctor en Ciències Políti
ques i llicenciat en Història. Va
estudiar a les universitat de San
tiago de Compostel∙la, i també a
Frankfurt i Berlín, i va impartir
classes a Laussane. Els seus lli
bres embasten una teoria que
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JORDI PLAY

Laia Ortiz a les portes de l’ateneu popular L’Harmonia

ANA JIMÉNEZ

Agustí Colom a la Universitat de Barcelona

“Que els valors dels castellers ens acompanyin”
]Ada Colau i el seu equip

ahir van començar a prendre
mides del que esperen que
sigui el seu espai de treball
diari els pròxims quatre anys.
Minuts abans que comencés
la cerimònia d’investidura de
la nova alcaldessa al Saló de
Cent, membres del govern
sortint de Xavier Trias empa
quetaven encara algunes de
les seves pertinences per
deixar lliures els despatxos
que, a partir d’avui, ocuparan
els nous inquilins de la casa
gran. Ahir, amb les dependèn
cies ja buides, l’alcaldessa va
mantenir una reunió amb els
seus col∙laboradors més direc
tes per començar a preparar
les primeres mesures que es
podrien fer públiques aquesta
mateixa setmana. A l’organi

grama polític i gerencial que
es va fer públic dissabte a la
nit encara queden uns quants
buits per omplir, com ara els
nomenaments dels comissio
nats de Comerç, Salut, Econo
mia Social, Esports, Cultura i
Ecologia, d’alguns gerents
d’àrea i de responsables d’em
preses i instituts municipals.
El fet de tenir només onze
regidors i la limitació en el
nombre d’assessors i càrrecs
de confiança que imposa la
nova normativa suposa un
problema important per al
nou govern, amb el qual hau
ran de conviure fins que
aconsegueixin teixir –si és el
que fan– una coalició de go
vern amb ERC i PSC, que
obligaria a modificar l’estruc
tura de comandament. Du

rant el seu primer matí com a
alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau va sortir en algun ins
tant al balcó de la casa consis
torial, amb el seu fill a coll,
per presenciar una part de la
diada castellera que es va
celebrar a la plaça Sant Jau
me. Al fòrum barceloní van
evolucionar la colla local, els
Castellers de Barcelona, que
van celebrar el seu 46è ani
versari, i els seus convidats,
els Minyons de Terrassa i els
Saballuts de Sabadell. L’alcal
dessa va felicitar els Caste
llers de Barcelona a través del
seu compte de Twitter i va
aprofitar l’ocasió per expres
sar un desig: “Que els valors
col∙lectius dels castellers ens
acompanyin tot el mandat”,
va escriure.
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Un grup
heterogeni

GERARDO PISARELLO

Professor de Dret, d’origen
argentí. Serà l’home fort
del nou govern

Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat, és una defensora fervent del transport públic

ÀLEX GARCIA

JAUME ASENS

Advocat amb una llarga
trajectòria en la lluita
contra el mòbing

connecta amb el que passa ara
amb el que va passar el 15M.
Gala Pin, de 34 anys, regidora
de Participació i de Ciutat Vella,
prové del Tercer Sector i de les
entitats ciutadanes més combati
ves, de l’Òstia del barri de la Bar
celoneta. També col∙labora amb
el DESC. Impulsiva, espontània,
es posa nerviosa quan parla en
públic i es va fer algun embolic en
algun míting d’aquesta campa
nya. Tot i això, és molt més hàbil
en el cara a cara i en el món virtu
al. Va molt més enllà de les xarxes
socials, és tota una ciberactivista i
trenca amb tots els estereotips
del polític clàssic: motxilla a l’es
quena, amb l’ordinador portàtil,
recentment va cobrar protago
nisme en les mobilitzacions del
seu barri contra la marina de luxe
del Port Vell.
El nou regidor d’Ocupació,
Empresa i Turisme i del districte
de l’Eixample, Agustí Colom, de
54 anys, membre d’ICV, coneix
perfectament el funcionament de
les administracions. Va ser mem
bre de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, on va elaborar l’in
forme Crespo. Últimament lle
geix molt Almudena Grandes i
Sánchez Ferlosio, encara que els
tractats d’economia li roben molt
de temps per llegir novel∙les. Li
agrada perdre’s per l’àrea metro
LAIA ORTIZ

Molts la coneixen
com el flagell del
ministre Cañete
al Congrés

JANET SANZ

Aquest mandat es va
foguejar en els plens contra
l’extinent d’alcalde Vives

RAIMUNDO VIEJO

Gala Pin és una dona molt coneguda al seu barri, la Barceloneta

ANA JIMÉNEZ

Politòleg, estudiós del
moviment 15M, parla
vuit idiomes

LAURA PÉREZ

Estudiosa de qüestions
de gènere i de
violència sexual

JOSEP M. MONTANER

MAITE CRUZ

Ada Colau, amb el seu fill a coll, saluda les colles castelleres des del balcó de l’Ajuntament
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El Ministeri d’Habitatge li
va atorgar el Premi Nacio
nal d’Urbanisme

MERCEDES VIDAL

Molt implicada
en els moviments
veïnals, li encanta
cantar jazz
politana, descobrir barris que
molt poca gent visita.
Mercedes Vidal, regidora de
Mobilitat i d’HortaGuinardó, de
34 anys, d’EUiA, va militar en les
Joventuts Obreres Cristianes, i va
a missa molt de tant en tant. Im
plicada en els moviments dels
barris de la Sagrera i Sant An
dreu, va ser vicepresidenta de la
FAVB. Llicenciada en Ciències
Ambientals, es va especialitzar en
urbanisme sostenible. Li agrada
llegir Almudena Grandes i Lucía
Etxebarria, anar amb bici i cantar
jazz, especialment peces de Billie
Holiday.
L’últim edil, el regidor d’Habi
tatge i de Sant Martí, és l’urbanis
ta i arquitecte Josep Maria Mon
taner, de 61 anys. Molt crític amb
Xavier Trias, va rebre el premi
Nacional d’Urbanisme d’Espanya
del Ministeri d’Habitatge i és co
director juntament amb Zaida
Muixí del Laboratori de l’Habi
tatge Sostenible de la UPC. En els
seus articles, ha estat molt bel∙li
gerant amb el turisme de masses,
l’arquitectura de marca i l’exces
siva despesa en la construcció del
Dhub i els nous Encants. Una de
les seves propostes per contribuir
a solucionar els problemes d’ha
bitatge proposa recuperar els pi
sos buits que hi ha a la ciutat i
destinarlos a un parc d’habitatge
social. c
Amb informació de Silvia Angulo,
Jaume V. Aroca, Antonio Cerrillo, Lluís
Sierra i Santiago Tarín
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C~mp~

1925OT,O..
p0,c ×iula
la
Marcha real en un partit
entre el Bar~ai el Jepiter d’homenatge a I’Orfe5 Catal& Deresultes de la
xiulada, les autoritats tanquen el
camp de les Corts per sis mesos.
M~stard, la sanci6 es redueix a tres
mesos.

1958 B.~.SQUET.
guanya la copa
El Joventut
al Madrid
(74-69) en la prCrrogade la final que
es disputa a Saragossa.El temps reglamentari acaba amb empat a 62.

1959
.oQ.,,
BA. El RC Polo s’imposa
en la segonaedici5 de la Iliga. Derrota 2-0 el Gaviria en I’eltima jornada.

MarcGen guanyales 24 horesde Le Mans

1964
HOQUEI
TINS. El CP
SOBRE
VilanovaPA"
guanya per primera vegadala copa. Derrota el Voltreg~ (1-0) en el partit decisiu de la Iligueta.

2N~’~O
AUTOMOBILISME.
Marc catal~
Gene aesguanyar
va con~l~,/Tvertir
en el primer pilot
les
24 Hores de Le Mans. El valles~ va fer equip ambAlex
Wurzi David Brabhamal volant d’un Peugeot908 HDi, en

FUTBOL. L’Espanyol
perd al camp de I’Sporring 1-0 en el partit d’anada de la
promoci~ de perman~ncia a la primeradivisi&

1964

una cursa en que el seu equip va manara partir de la sisenahora. Peugeotvafer el doblet i va trencar la ratxa de
vict6ries consecutives que havia aconseguit Audi des de
I’any 2000.¯ FOTO:
PEU6EOT
SPO~T

El primeranell de
PauGasol
2~’~’~O
B~.SQUET. Pau
Gasol
va
~,~,~ ~’completar
el seu
palmar~s amb la conquesta del tftol de
campi5de I’NBA. I ho va fer sent un
homeclau en un equip histSric com
els Lakers de Los Angeles. EIs Lakers
es van assegurarel t~tol en guanyara
la pista dels Orlando Magic (86-99)
el cinqu~partit de la s~rie final. Gasol va contribuir a la victSria definitiva del seu equip amb14 punts i 15 rebots en 42 minuts. Pau Gasol era
campi5 en la seva novena temporada
a I’NBA. Va jugar als MemphisGrizzlies del 2001 al 2008 i va arribar a
Los Angeles durant la temporada
2007/08, en qu~ va perdre la final
contraels Celtics. ¯ FOTO:
L’ESPORTIU

FUTBOL.El CE Sabadell
1964
torna a la segonadivisi&
Guanya3-0 I’Albacete en el partit de
tornada de la promoci6. Ja havia
guanyat0-1 a Albacete en I’anada.
TENNIS.Chris Evert reva1975
lida el titol a RolandGarros
derrotant Martina Navratilova en la
final.

1987

FUTBOL.El Real Madrid
guanyala Iliga del play-off.
gr~cies al triomf a Saragossa(1-3)
la derrota del Bar~a(1-0) a GijSn.

1987

B~SQUET.La selecci6de
Gr~cia s’imposa en el
campionat d’Europa que disputa al
seu pais. Guanya103-101 I’URSS en
la final gr~ciesa NikosGallis.

land Trail Blazersen el sis~ partit.
1992
NATAC’
revalida
.
El
el tEol
CN
Sabadell
en la Iliga
estatal de clubs superantel Canoe.
EIs Chicago
1998
Bulls guanyen per sise
1987
. SQUET.
los Angeles
E,s
derroten
Lakers
els
de1992 CICLISME. Miguel Indu- cop en vuits anys I’NBA. Superen
Celtics de Boston(4-2) en la final
I’NBA en imposar-se per 106-93 en el
sis~ partit jugat a Los Angeles.I~s el
des~titol dels Lakers.

rain guanya per primer
cop el Giro d’lt~lia. Guanyales dues
etapes contrarellotge i acaba superant Claudio Chiapuccide 5:12.

86-87 els Utah Jazz ambuna cistella
de Michael Jordan a 5.2 segons del
final del marx.

La UEFigueres
B/~SQUET.EIs Chicago
BA.
L’Egara
derrota .E.I’ALI~- i
1998.0
.E,
so..E
1992
,OT,O..
perd al camp del Cadis
revaliden el tftol de tic Terrassaen la copa(4-2) i torna a
1992
Bu,,s
(2-0) en el partit d’anadade la proI’NBA en superar per 97-93 als Portser campi5 quatre anys despres.
moci6 d’ascens a la primera divisi&

ORFEO CATALA

1998
HOQUEI
BA. El CD
SOBRE
TerrassaHERguanya el SanPablo Valdeluz (4-0) en
final de la copa femenina. Feia 13
anys que no aconseguiael tirol.
1998 TENNIS.
guanyaJulian
el .torneigAlonso
de BoIonya a KarimAlami. Es el segontltol
que guanyaen el circuit ATE
1998 MOTOCICLISME.
Checa (Honda) guanya
Caries
cursa dels 500 cc al circuit del Jaramaen el GPde Madrid.
2003 FUTBOL
DracsAMERIC.~..
de Badalona perEIs
den les semifinals de I’Eurobowl contra els BraunschweigLions (50-20).
2007 B.~.SQUET.
EIsguanyen
San Antonio Spurs
per
quarta vegadael titol de I’NBA. S’imposen per 4-0 als Cleveland Cavaliers amb82-83 en el quart pa~tit.
2009 MOTOCICLISM£.
lentino Rossi (Yamaha)
Vas’imposa en la cursa de Moto GP en
el GPde Catalunya. ~,lvaro Bautista
(Aprilia) guanyaen els 250 cc i Andrea lannone(Aprilia), en els 125 cc.
2011 B~SQUET.
El (55-64)
Bar~a elguanya a Bilbao
tercer partit de la final i recuperael tirol
de campi~de la Iliga ACB.
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SORTIM LA SARDANA

Laplagadels
Somnis
del
]~bidabo
vase~
I’escenafiI’any
passatdela
celebraci~
del Dia
Internacional
dela
Sardana
AVI

’Catalunya’uneixel sardanisme
IPERE
GORGOLL
El Dia Universal de la Sardana t~ dos
Aplecs, ¯objectius
primordials: estendre el concepconcursos,tei el so de la sardanaarreu del m6ni, al
hora, crear "un sentiment de comunitat i
concerts
i
germanor"a tray,s d’una sardana concreta, segons la Confederaci6 Sardanista de
ballades
omplen
Catalunya. I aquest any, precisament, la
I’atapeida sardana escollida set5 m~s que mai un
per unir tot el sardanisme ambunes
agenda pont
mateixes notes. Catalunya, del compositor
Morera, no ha estat una elecci6 arsardanista
dela Enric
bitrSria ni gratuRa, sin6 que s’ha escollit
que som en ple Any Morera,
setmana considerant
que se celebra per commemorarels 150
a.nys de] naixementd’aquest compositor.
Es una bona oportunitat per recordar i
homenatjarl’autor d’algunesde les sardanes m~spopulars, corn ara La Santa Espiha, Baixantde la font del gat, Les fulles seques, La sardanade les mongesi L’Empor
d~. Les ballades, aplecs i altres actuacions
sardanistes que se celebrin, doncs, el dia
21 de )uny s’agermanarana trav~s de la interpretaci6 de Catalunya. Tots els promotors d’activitats sardanistes en aquesta da
ta i a qualsevol lloc del m6ntamb6poden
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El 21dejunysecelebrar)
el DiaInternacional
dela
Cubelles, les Borges del Camp,
Sardana
i peragermanar dev~nol,
Matar6, Perpinyfl i Sant Llore% d’Hor
tons (dia 20), i Angl&s,Barcelona(Eixamtoteslesactivitats
s’ha
ple), Cardedeu,el Prat de Llobregat, Taraescollitla sardana
dell i Tolosa de Llenguadoc (dia 21).
mds, hi haurh tres concursosde colles sat
’Catalunya’,
d’Enric
Morera danistes, a Calefla (dia 20 de jtmy), Cardeadheri~se a la commemoraci6tot fern
constar expressament una refer~ncia a la
jornada en les seres programacions. La
sardana Catalunyaes pot aconseguir a trav6s de la secretaria de la Confederaci6Sar
danista. Gr~ciesal servei, durant els filtims
anys s’ha facilitat la difusi6 de la sardana
unitgria entre entitats, cobles i casals catalans de l’exterior. De fet, els darrers any&
casals corn ara el de Grenoble (Franga),
Basilea (Suissa), Mendoza(Argentina)
Vict6ria (Austr&lia)han participat en l’esdeveniment. E1 Dia Universal de la Sarda
na el va instituir el 1960l’Obra del Ballet
Popular i des del 2012 se n’encarrega la
Confederaci6 Sardanista de Catalunya.
I no faltaran actes sardanistes per afegir s’hi. Fins a dotze aplecs se celebraran
durant el cap de setmana que ve: Camp-

deu i Reus(21 de juny). Lbferta sardanista, per&no s’acaba aqui. La Simfbnicade
Coblai Corda, integrada pels mfisics de La
Principal de la Bisbal i de la Jove Orques
tra de les ComarquesGironines, actuar/~
dema, ales 7 de la tarda, al Palau de la
Mfisica, on oferira el concert Llegendesdel
cinema, integrat per bandes sonores de la
hist6ria del cinema. Tamb4a Barcelona,
per6 a EAuditori (dia 16 de juny, sala
Oriol Martorell, ales 7 de la tarda), la Cobla de l’Escola Superior de Mflsica de Ca
talunya (Esmuc), ambLaia Frigol4, soprano, i Caries Marig6,piano, sota la direcci6
de MarcelSabat6, oferir~t un concert dins
el Cide Grans Conjunts. Banyoles, final
merit, celebrar/~ especialmentel Dia Universal de la Sardana (dia 21, ales 12 del
migdia, a la plaqa del Carme),que coincidira ambel 256 aniversari de la colla Exhortaci6 de Banyolesi els 50 anys de Ba
nyoles Ciutat Pubilla.
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SÁBADO, 13 DE JUNIO DE 2015
abc.es/cultura

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 61

O.J.D.: 3818

TARIFA: 1872 €

E.G.M.: 8000

ÁREA: 400 CM² - 44%

SECCIÓN: CULTURA

CULTURA 61

13 Junio, 2015

Diana Krall, Chick Corea y Maria Schneider,
estrellas del Festival de Jazz de Barcelona
∑ La pianista canadiense
abrirá el festival el 26
de septiembre en el
Auditori del Fòrum
DAVID MORÁN
BARCELONA

Aún faltan más de cuatro meses, sí, pero
las estrellas del jazz empiezan ya a alinearse para dar forma una nueva edición del Festival Internacional de Jazz
de Barcelona que ha desplegado sus redes para capturar lo más jugoso de la
temporada. Con la programación quemando en las manos, los organizadores no ha querido esperar más para desvelar los primeros nombres de su cartel.
Se sabía ya que Diana Krall, quien
tuvo que suspender su actuación del
año pasado debido a una enfermedad,
inaugurará la 47 edición del festival el
26 de septiembre con la presentación
de «Wallflower» en el Auditori del
Fòrum. Y se sabía también que Chucho
Valdés, padrino de la cita barcelonesa,
volvería a la ciudad embarcado en al-

gún proyecto singular. Lo que no estaba tan claro es que el festival, que adelantó ayer el 70% de su programación,
se haría fuerte detrás de grandes figuras del género como el pianista Chick
Corea, el guitarrista Kurt Rosenwinkel
–en solitario por primera vez en Barcelona-, la escurridiza y mutante Neneh
Cherry o el saxofonista Paquito D’Rivera, invitado de lujo de la Orquesta
Sinfónica del Vallés.
Nombres todos ellos a los que hay
que sumar el regreso al jazz y también
al festival de Maria Schneider, de vuelta con su orquesta y con nuevo disco,
«The Thompson Fields», después de
una temporada centrada en la música
clásica; y el doblete que firmará Chucho Valdés. Y es que el pianista cubano, que el año pasado ya celebró en Barcelona el cuarenta aniversario del combo Irakere, ofrecerá un piano solo en
L’Hospitalet y un actuación junto a dos
de sus hijos en Sant Cugat. No acaba
ahí la cosa, ya que el de Quivicán intervendrá también como invitado en un
tercer concierto pendiente aún de anunciar.
Con el Auditori como epicentro de
una programación que viajará puntual-
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Diana Krall

mente al Palau de la Música, el Conservatorio del Liceu y los teatros de Sant
Cugat y L’Hospitalet, entre otros, el Festival de Jazz de Barcelona quiere seguir

reivindicándose como un evento «diferente», «pensado y hecho» para la
gente de la ciudad, en palabras del responsable de The Project, Tito Ramoneda. «Tenemos que mirar más allá de los
tantos por ciento de público extranjero o los impactos económicos de los festivales», apuntó Ramoneda sobre una
cita que, con una media de 30.000 entradas vendidas en los últimos años,
acercará a la ciudad a grandes cantantes como Cécile McLorin Salvant,Buika y Stacey Kent y dará voz a proyectos
como los formados por Marc Ribot y
sus Young Philadelphians,Béla Feck &
Abigail Washburn,Josemi Carmona y
Javier Colina, y Children Of The Light,
trío compuesto por los músicos de
Wayne Shorter Danilo Pérez, John Patittuci y Brian Blade.
La cantante madrileña De La Puríssima, el saxofonista Llibert Fortuny, el
cuarteto Volcán capitaneado por el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba y un
abultado programa de clases magistrales completan el primer avance de programación de una cita que incluye este
año cinco abonos temáticos que, por
diferentes precios, permiten acceder a
entre 8 y 22 conciertos.
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Neneh Cherry i Maria Schneider,
estrelles del Festival de Jazz
Chucho Valdés oferirà tres concerts com a padrí de la cita musical
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Neneh Cherry, Maria Schneider,
Chick Corea i Gonzalo Rubalcaba
són algunes de les estrelles del 47è
Voll-Damm Festival Interncional
de Jazz de Barcelona, que s’obrirà el
26 de setembre amb el concert de
Diana Krall a l’Auditori del Fòrum.
Com és habitual, el gruix de la programació es concentrarà del 22
d’octubre al 28 de novembre i s’escamparà per diferents espais de
Barcelona, Sant Cugat del Vallès i
l’Hospitalet de Llobregat. “Tenim
confirmat el 70% del cartell”, va explicar ahir el director del festival,
Joan Anton Cararach. El 30% restant es comunicarà al setembre, i estarà format en bona part per “presència local”. Falten, per exemple,
els concerts gratuïts de carrer i la
programació dels clubs.
En aquesta edició L’Auditori de
Barcelona serà l’espai central del
festival. Les seves sales acolliran
concerts com el de Chick Corea &
The Vigil i el de la Maria Schneider
Orchestra, que presentarà el repertori del disc The Thompson Fields
(2015). També passarà per L’Auditori el pianista cubà Gonzalo Rubalcaba amb el supergrup Volcán, que
completen Horacio El Negro, Giovanni Hidalgo i Jose Armando Gola. La presència cubana torna a ser
destacada, amb concerts com el del
pianista David Virelles i el d’Alexander Abreu i Havana D’Primera, i les
tres actuacions que oferirà Chucho
Valdés, el padrí del festival. “Amb el
Chucho tenim tancats també els
projectes del 2016 i del 2017”, assegura Cararach. Pel que fa als del
2015, Valdés farà un recital de piano
solo al Teatre Joventut de l’HospiPALAU DE LA MUSICA CATALANA
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La cantant sueca Neneh Cherry tornarà a Barcelona un any després de
la seva actuació al Sónar. THE PROJECT

talet, un altre “en família” amb els
seus dos fills petits –la pianista
Leyanis i el bateria Jessie– i un tercer en el qual serà el convidat. “Serà una sorpresa bastant grossa. Només puc avançar que el cartell l’ha
fet Xavier Mariscal”, diu Cararach,
que no vol concretar-ne més detalls.
Noves modalitats d’abonaments

Una de les novetats d’aquesta edició
són les cinc modalitats d’abonaments amb recorreguts connectats
temàticament. Per exemple, l’anomenat recorregut Chick Corea inclou tres concerts a L’Auditori a uns
preus que van de 80 a 65 euros, i el
recorregut Chucho Valdés, deu actuacions en diferents espais a un

preu de 160 euros. En tots els casos,
les entrades dels abonaments no
són nominals, i, per tant, no cal que
sigui la mateixa persona la que vagi
a tots els concerts.
Altres noms que passaran pel festival són Paquito D’Rivera (que actuarà amb l’Orquestra Simfònica
del Vallès al Palau de la Música), Béla Fleck & Abigail Washburn, Marc
Ribot, Stacey Kent, Marco Mezquida, Melissa Aldana, Buika, Cécile
McLorin Salvant i el nou projecte
del trio format per Oriol Roca, David Mengual i Joan Díaz. Bona part
dels músics que actuaran al festival
també participaran en les classes
magistrals que novament es faran al
Conservatori del Liceu.es
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ció de l’obra en cartell. Així de radical. Així de dur.
Decisions tan fulminants tenen
molt a veure amb la retransmissió
de la gala per televisió a tot el país.
Sense arribar a les audiències dels
Oscars, els Tony aconsegueixen reunir, malgrat tot, al davant de la
petita pantalla, els amants del teatre (una audiència de set milions,
13any),
Junio,
2015 ansiosos
aquest
que esperen

dels premis
Tony
España
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‘Fun14672 €
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Home’, basat en un
ÁREA: 808 CM² còmic autobiogràfic,
no se’n surt indemne

curios incident of the dog in the night-time, que bat rècords de taquilla (com
FRECUENCIA:
Diario
ha fet al Lliure
de Gràcia i seguirà fent
la temporada que ve) es va emportar
O.J.D.:
89305
un veredicte en què confien a ulls el Tony a la millor funció. Cap sorpreclucs. És com si una veu sobrenatu- sa. Ja havia aconseguit tots els preE.G.M.:
ral els assenyalés en la ruleta
el nú- 545000
mis possibles a Londres el 2013. És el
mero al qual han d’apostar els seus mateix cas de Skylight (familiar als es76%
SECCIÓN:
ESPECTACULOS
estalvis. Anar al teatre a Nova
York pectadors
d’aquí com a Celobert, al Roés car, molt car (una mitjana de 133 mea primer i al Goya després), que va
euros l’entrada), i l’aficionat vol to- obtenir el Tony a la millor reestrena.

MOSTRA APADRINADA PER CHUCHO VALDÉS

Diana Krall, Chick Corea
i Buika, al festival de jazz
3La cita musical, que obrirà el 26 de setembre, inclou 33 concerts
MARTA CERVERA
BARCELONA

U

n cartell de luxe amb el
llegendari pianista Chick
Corea, Maria Schneider i
la seva orquestra amb el
seu aclamat últim disc The Thompson
Fields, la seductora cantant i pianista
Diana Krall i David Virelles, pianista
cubà de qui tothom parla a Nova
York i que segons Simon Rattle és el
«més dotat» del panorama actual encapçalen els 33 concerts del VollDamm Festival Internacional de
Jazz de Barcelona, amb les entrades
ja a la venda.
Diana Krall obrirà la mostra el 26
de setembre a l’Auditori del Fòrum
amb el seu últim treball, Wallflower,
un any després que anul·lés per malaltia la presentació. I en la recta final de la mostra Stacey Kent, una altra reina del jazz vocal, oferirà una
actuació amb sopar al Casino de
Barcelona (28 de novembre). «Hi ha
més presència de dones. No és per
un tema de quotes, sinó per la bona
qualitat del seu treball», va destacar
Joan Anton Cararach, director artístic del festival.
En citem algunes: Concha Buika,
amb el seu impressionant disc Vivir
sin miedo, Neneh Cherry, que presentarà Blank project, la jove Melissa Aldana, amb un doble concert amb Giovanni Guidi, o la nova sensació del
jazz vocal, Cécile LcLorin Salvant.
Entre l’escena local destaquen Celeste Alias, cantant i professora del
Conservatori Superior del Liceu.
El 90% dels artistes presenta disc
nou. És el cas de la potent banda Havana D’Primera d’Alexander Abreu,
del pianista Stefano Bollani i el seu
Danish Trio; del saxofonista Llibert
Fortuny amb la seva nova Gas Band i

briment de les seves inclinacions
lèsbiques i el record del seu pare,
que va arribar al suïcidi després de
molts anys d’ocultar la seva pròpia
homosexualitat.
Basades en fets reals: publicades
en còmic, dibuixades per ella mateixa, les memòries d’Alison Bechdel,
traduïdes al català i al castellà (La
Magrana / Reservoir), són des de fa
temps a les nostres llibreries. H

del Volcán, explosiu grup que lidera
Gonzalo Rubalcaba.
TRIPLE CITA AMB CHUCHO VALDÉS / Nome-

nat padrí del festival l’última edició,
el gran pianista cubà Chucho Valdés
tornarà a exercir de far amb tres concerts singulars. Al Teatre Auditori de
Sant Cugat estrenarà una proposta
amb el seu sextet en què donarà entrada als seus dos fills petits: la pianista Leyanis i el bateria Jessie. Al Teatre
Joventut de l’Hospitalet, en canvi,
oferirà una cosa que rarament fa: un
concert en solitari. La tercera cita li
permetrà actuar com a convidat amb
algú que admira i el nom del qual es
revelarà ben aviat. Aquest any la seu
principal de la mostra serà l’Auditori, encara que també hi haurà actuacions al Palau de la Música, la sala
Barts, Luz de Gas i el Conservatori Superior del Liceu, entre altres. En
aquest últim recinte hi actuarà el
trio que formen els exmembres del
quartet de Wayne Shorter –Danilo

«Cal eradicar la idea
que el jazz és una
música intel·lectual»,
afirma Tito Ramoneda,
ànima de la mostra

LLIBERT FORTUNY 14 de novembre. Luz de Gas.

CONCHA BUIKA 7 de novembre. Palau de la Música

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

DIANA KRALL 26 setembre. Auditori Fòrum

CHICK COREA 22 d’octubre. Auditori

Pérez, John Patitucci i Brian Blade–
autodenominats Children of the
Light i el respectat Uri Caine Trio. El
bateria Antonio Sánchez, creador de
la banda sonora de l’oscaritzat film
Birdman, també actuarà al mateix
lloc.
Ell i nou destacats músics més donaran classes magistrals al Conservatori, gratuïtes per a estudiants de
música i espectadors que hagin comprat una entrada del festival. «Cal
eradicar la idea que el jazz és una
música intel·lectual», va destacar Tito Ramoneda, promotor de The Project i ànima de la mostra. Després de
l’èxit dels abonaments estrenats en
la passada edició en aquesta ja s’han
posat a la venda cinc modalitats diferents. Una permetrà assistir a tres
concerts top –Chick Corea, Maria Schneider i Volcán– a partir de 27 euros
cadascun i una altra, veure Children
of light o Uri Cane Trio a 11,25 euros.
Més informació a barcelonajazzfestival.com H
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Hyung-kiJooi Igudesman
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Avuiel Palaudela Mtisica
celebrael concertdeclausura
del cicle Concerts
Simfbnics
arabla primerapresentaci6a
Catalunya
deI’espectacleBig
NightmareMusic
arab el duo
formatpel violinista Aleksei
Igudesman
i el pianista Richard
Hyung-kiJoo.
19 h. De22 a 76euros.

La bandaSeward
oferir~
aquesta
nit unconcert~nica la
SalaApoloenexclusivaper a
300assistents ambun nou
format quetransformar~la
sala grandeI’Apolo enun
aut~nticcapricipie desorpresesarabundirectevisceral,tan
properquedeixar~senseal~.
20.29h. 12euros.

EIs Seward
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ChickCorea, NenehCherry, MariaSchneideri ChuchoVald&s’incorporen al cartell del Voll-Damm
Festival de.laz:

Jazz de luxe per a la majoria
ESTEBAN
LIN#S
Barcelona
a se sabia que la pianistai
cantant canadenca Diana Krall inaugurar~la 47
edici6 del Voll-Damm
Festival Internacional
de Jazz de Barcelona -un deute
pendent despr~s de la canceHaci6
en l’anterior edici6 per raons de
forga major-, per6 ahir es van con~ixer altres nomsllustrosos, que
donaran vida al cartell d’aquest
any, entre els quals es troben artistes corn Chick Corea, Neneh
Chert’y, ChuchoVald~s, Richard
Galliano, Paquito D’Rivera, Ambrose Akinmusire, Maria Schneider, Gonzalo Rubalcaba o Concha
Buika. Despr6s d’aquesta presentaci6, encara quedaper fer pflblic
el 30 per cent de la programaci6,
que s’anir~ revdant progressivament.
Entre l’ampli ventall de mflsics i
mfisiques que va detallar ahir en
una trobada ambels mitjans el director artistic Joan Anton Cararach, ~s obligada la pres~ncia del
padri del festival des del 2014, el
pianista ChuchoValdfis, tomarg
ambdues propostes pr6pies: l’estrena de l’espectacleEnfamilia, en
el qual convida el grup dels seus
dosfillspetita la pianista Leyanisi
el bateria Jessie a tocar arab ell, i
un piano sol, que ell mateix considera"el format per excel.l~ncia per
a qualsevol pianista". A m~s, Vald~s ser~ el convidat especial d’un
altre concert de gran volada el 21
de novembre, encara sense concretar, segonsva explicar el director del festival, Tito Ramoneda.A
m~s, el mflsic caribeny oferir~ una
classe magistral en el Conservatori
del Liceu.
L’Auditori continuar~t sent un
dels eixos del festival, va destacar
Ramoneda,
ja que acollir~t deu concerts. Per la sevasala principal passaran noms com Chick Corea (22
d’octubre); l’orquestra dirigida per
Maria Schneider, que presentar~t
el seu filtim disc, The Thompson
fields (12 de novembre)i sobre
qual Cararach es va desfer en entregades lloances, i el quartet Volcfin de GonzaloRubalcaba (24 de Chick Corea, en un concert a Rotterdamfa dos anys

J

novembre).Les sales de cambrade
l’auditori barcelonl acolliran els
concerts del Danish Trio del pianistaitali~ StefanoBollani, el Mb6k6 Quartet del jovenissim pianista
cuba David Virelles (que segons
Cararach ~s un ant~ntic fora de s&
rie); el duo B~la Fleck &Abigail
Washburn,el gaitarrista MarcRiboti els seusYoungPhiladelphians
(que acaba de passar pel Primavera
Sound), el tamb4guitarrista Kurt
Rosenwinkel,en format solo, o el
saxo Mark Turner arab l’Orquestra Jazz de Matosinhos.
Si en algunacosa van insistir els
dos responsables va ser en la consolidada import~tncia del Conservatori del Liceu comun dels centres neurhlgics del Voll-Damm
Festival, on es combinaranles actuacions, comles dels Children Of
The Light, la jove i extraordinhria
s~xofonista Melissa Aldanai Giovanni Guidi, en un doneconcert, el
trompetista AmbroseAkinmusire,
el
Antonio
Sfinchez,
autor
rto bateria
ln hnndn
~nnnr~Ao
l’n~o~~it~ncln

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

M4sbmfasien la dimensi6social
argumentant, per acabar
coneloent que "nosaltres
creiem que aquest festival
6s exit6s; per6 cal mirar
m6s enllh d’aquest impacte,
cal fixar-ne m6s en corn de
b6 la cita s’integra en el
teixit musical, cultural i
pedag6gic de la ciutat".
Des d’aquesta perspeetiva,
l’aecent eal posar-lo en la
dimensi6 social de l’impacte
econ6mic, dos aspectes que
es retroalimenten. Alguns
elements que, segons els
seus organitzadors, la eita
musical ha generat: aeostar
En la seva 45a edici6
jazz al gran pfiblie de
un 20%del pftblic era el
Barcelona i, ambaix6, genemenorde 35 anys...
rat nous pfiblics; deseobrir
aquesta mfisica a un pfiblic
De45a
De35a infantil; acostar figures
65anys
45anys indiseutibles del g6nere a
28,4% l’afieionat o al ciutadh a
travfs de confer6neies i
classes magistrals; convertir la capital catalana
durant el certamen en un
epicentre finic d’educaci6
1~4% jazzistica a nivell europeu i,
tamb6, una pedrera del
M~sde~ Men~
6Sanys
de25an~
jazz local, ambl’objeetiu de
4,7%
~7%
dinamitzar-lo i catalit-

--"El nostre festival 6s diferent dels altres. S’allarga en
el tempsi s’est6n per la
eiutat amb la seva trentena
d’espais i locals, perqu6
volem estar a prop de la
gent", va reivindicar ahir
Tito Ramonedaen la seva
trobada arab els mitjans.
"A1 marge de l’impaete
eeon6mic que pot produir
l’arribada d’aficionats de
fora, nosaltres miremper la
gent d’aqui", va continuar

...i un 34,5%coneixia
el cartell
S[,coneixia
elscaps
decartell

SI,la majoria
345%

L’assistbncia
d’ aficionatss’ha
estabilitzati fidelitzat
parEntesis
nivelld’ocupaci6

Nom(is 2011
un
0 dos 2012
artistes

lOO.OOO
(85%)
9s.ooo
(8~%)

2013
Unaltre __JI~Noen
coneixia
cap
1,3%
0,9%
FONT:VolI-Damm
Festival
de Jazz de Barcelona

ASSEQUIBLE

~.02.000 (83%)

2014
99.000
(82%)
FONT:VolI-Damm
Festival
de JazzdeBarcelona

Pafimcci, Brian Blade, Danilo Pdrez,Uri Caine, BdlaFleck, Kurt Ro-

Esposena la vendacinc senwinkel, Maria Schneider, l’ubic
o el quartet Volcfin.
tipus d’abonaments ChuchoVald4s
E1Palaude la Mfisica, per la seva
queabarateixen
el preu part, oferir~ els concertsde Buikai
l’estrena barcelonina del CapeCod
dels concerts
Concerto de Paquito D’Rivera,
PROTAGONISME

E1 Conservatori del

Liceu, ambconcerts
i classesmagistrals,
es consolidacoma eix
Birdland, i el nou projecte encapgalat per Josemi Carmonai Javier
Colina. Enla programaci6no faltaran propostes locals comla de la
cantant Celeste Alias i el concert
del trio del pianista menorqul
Marc Mezquidaamb el saxofonistaBill McHenrycom
a convidat especial. E1Conservatoritambdacollirh un destacat calendari de clas-

convidat especial de l’Orquestra
Simf6nicadel vall~s (21 de novembre). Entre la programaci6acollida
per la la sala Barts brillar~ amb
llum pr6pia la inclassificable Neneh Cherty, que estarh acompanyada de RocketNumberOne(25
de novembre).
Despr6s del gran ~xit que van
viure dos tipus d’abonaments
(amb vendes esgotades), que permetien anar a un bon nombre de
concerts amblocalitats de primera
categoria i preus moltajustats, gaifeb6 sempre per sota de 15 euros
l’entrada, en aquesta edici6 es presentaran cinc modalitats. Totes
elles aixi comles entrades per a
tots els concertslets pflblics ahir, ja
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CU~TU~A
I Entrades Palau de la MOsicaIIIIIIII

EI 3dSregolor
en mdesper o
I’Or ed
//ACORD
EIs lectors podrangaudir
dels espectacles gratu[tament
3d8
Barcelona
L’Orfe6Catal/~, entitat m6s
que centenkria, i la seva seu,
el magnificedifici del Palaude
la Mfisica,ambels anys, s’han
convertit enundelsvalors
turals que m6ss’identifiquen
arab el nostre pals, i tamb6en
un simbolde la voluntat dels
catalansd’assolir l’excel.16nda
en l’~mbit de la mfisica, ben

concretamenten el cant coral.
D’acordarab el desigde l’Orfe6
Catalfi de cr6ixeri millorar, i
d’ampliarla seva basesocial,
ha establert un acord de collaboraci6 arab el nostre setmanariper difondrela invitaci6 a fer-se sodde l’entitat.
la primeravegadaque l’Orfe6
Catalfi endega una campanya
d’aquestescaracteristiques en
coHaboraci6arab un mitjfi de
comunicaci6.
Per aquest motiu,El 3 de vuit
disposar~d’entradesIgratuites

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

pels concerts del Cicle Coral
201S-16,que facilitarem als
lectors interessats, i que, des
de les nostres p~gines, infmguir-les.
Per a E13de vuit 6s una satisfacci6 poder donar suport
a una instituci6 centen~ria
cornl’Orfe6Gatal~i ajudar-la
en aquesta campanyade captaci6 de noussocis. Aixi corn
difondrela sevaactivitat i el
patrimoni sentimental que
significa. Perqu~pert~nyera
l’Orfe6 Catal~ 6s format part
d’aquests simbols ben vius
de la cultura catalanai poder
gaudir de les manifestacions
musicals de m6salt nivell,
aixi corn la satisfacci6 de
compartir i potenciar la voluntat d’un poble que vol set
tic en culturai en compromls
social. Corndestacael seu director, JosepVila i Casafias,
"una declaraci6 d’amora la
mfisica coral. Un dels m6s
grans simbols de la cultura
catalana.., tot alx6 i moltm6s
6s l’Orfe6Catal~".

