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CRÍTIQUES

Eloqüent ‘Rèquiem’
MÚSICA CLÀSSICA

RéquiemdeVerdi
Intèrprets: London Symphony .
Erika Grimaldi, Violeta Urmana,
Saimir Pirgu, Michele Pertusi
(solistes). Orfeó Català, Cor Jove
Direcció coral: Simon Halsey
Direcció: Gianandrea Noseda
Lloc i data: Inauguració Palau 100
Palau de la Música (12/IX/16)
JORGE DE PERSIA

Programa inaugural de temporada al Palau i amb la pompa que
correspon; un oasi en un silenciós
mes de setembre. L’Auditori obre
amb l’OBC el dia 30.... És perquè el
públic no respon? No ho crec, el
Palauestavaplecompoquesvegades. Com si no hi hagués tasques
pendentsenaquestpetitmóndela
música a Barcelona. Granados segueix absent, i de Satie millor no
en parlem; alguns pensaran: què
té a veure amb nosaltres? És el seu
150 aniversari i la seva imatge visual viu pels modernistes catalans
(també en el 150 aniversari de Casas), i és un dels que –amb Albéniz
potser– va donar vida internacional al modernisme local. Silenci.
La pompa en aquesta ocasió inaugural del Palau la va posar el Rèquiem de Verdi, amb una versió
com s’esperava, a l’escola cerimonial de Berlioz –si l’hagués conegut.– Gianandreda Noseda és un
director efectista i va treballar imposant relleu en aquest sentit. No
és un judici de valor, és la consta-

tació d’una opció, que va agradar a
lamajoriadelpúblicquevapremiar amb ovacions a solistes, cor, orquestra i director. I la versió va ser
grata, de molt bons resultats per
part dels seus components i amb
passatges de bona musicalitat.
Joc de contrastos amb un començament pianissimo. La brillantor i la contundència orquestral i coral de Dies irae va ser un
punt de referència que va deixar
via a moments més delicats, amb
matisos dinàmics subtils (Liber
scriptus) en què la mezzo Urmana
va deixar veure qualitats i entitat.
L’Orfeó semblava cantar compromès amb la nova etapa amb el britànic Simon Halsey, encara que la
mà directorial potser havia d’haver explorat més sforzandos i accents en l’expressió. L’eloqüència
del Rex tremendae va donar pas a
un Recordare més subtil i expressiu en les veus solistes femenines;
un tempo més pausat i lliure en
Rex tremendae hauria deixat lloc a
la profunditat, cosa que no va haver en aquest Rèquiem.
Hi va haver eloqüència, claredat expositiva en molts moments
del cor, que va sorprendre en l’Agnus Dei i en Libera me. El quartet
vocal va tenir expressió operística, molt homogènia, tret d’alguna
aspror en els registres baixos de
soprano i tenor, condicionat per la
mà del director, que marca cap a
baix deixant per exemple en Domine Jesu i Sanctus un balanç una
mica marcial, sense aquella possibilitat que la frase respiri horitzontalment.

Mozart a ‘wonderland’
ÒPERA

Laflautamágica
Intèrprets: Dimitry IvaschchenPALAU DE LA MUSICA CATALANA

CULTUR

O.J.D.: 131497

deLouiseBrooks,ireferènciesala
cultura expressionista alemanya:
Monostatos-Nosferatu, Sarastro
com Dr. Caligari en un palau tret
de la Metropolis de Fritz Lang...

Núria Esp
aixecar el púb

Gas
JUSTO BARRANCO
Madrid

S

ense dubta
tant, el púb
tro la Aba
dret quan a
ció i aplaud
tensitat. Tanta, que
cia per cada intèrpre
sura
pels
aplaudiments, sinó per la força
amb què criden
els bravos. La
guanyadora indiscutible és Núria Espert, que
ha estat enorme
en la segona part
de l’obra. De fet,
la segona part ha
estat
sensacional. La
prova més evident, els sonors
silencis d’un públic que per moments ni parpe- L
llejava. L’obra,
esclar, és un monume
os, del libanès-cana
Mouawad, una tragè
porània sobre l’horro
ra –en aquest cas la
el terror de saber to
capaços de fer els hum
però també sobre la
d’escapar de l’eterna
l’odi mitjançant la cu
I mitjançant l’a
ment, que és el que e
çats a fer els protago
mor la seva mare. Sa
de veritat ells, la seva
va créixer a la guerr
va emigrar i, misteri
callat durant cinc an
morir–, i el seu pare,
mort, com creien. Co
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Si no ho veig...
Simf~nica
del Vall~s
Interprets: BrodasBros, dansa;
Lluc Fruit6s, narrador
Director: Pedro Alcalde
Lloe i data: Palau de la Mfisica
(15/IX/2016)
JORGEDE PERSIA

L’Orquestradel Vall~s, que disposa d’una forta subvenci6de la Generalitat (una de les m6ssignificafives de l’fimbit) busca projectes

semprees troba ambla necessitat
de connectarambel pfiblic, i ho fa
utilitzant diverses fdrmules. Fa
uns quants anys va posar en escena un espectacle per a nens no gaire agradable liderat per Malikian.
AI final d’una obra de Bach, els
mfisics s’adormien. Per6 tamb~6s
capa~, amb la coHaboraci6 de
bons directors com Victor Pablo
P~rez (que aviat far~ un Mahler),
d’oferir grans obres del reperturi
simf6nic ambmolta solv6ncia.
Ara acaba d’inaugurar nova
temporada ambPete i el flop, de

nol a~lo ~omhln do~ do fn nnv~ T
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peces de MaM~rel’Oye, de Ravel,
una producci6 destinada als nens
ambun grup de dansa hip-hop, els
Brodas Bros. La sala sempreestfi
plena, l~s una manera de connectar arab els nens a trav6s de nous
llenguatges del cos, ben realitzats,
i que donen prioritat a la m/~xima
de l’apbstol Tom/~s:"Si no ho veig
no m’hotree".
I~s una bonaidea la d’incloure el
petit ballet de Ravel, contemporani d’uns dels movimentsesc6nics
m6s significatius del segle XX,
corn les propostes de Stravinsky i
els ballets russos de Diaghilev.Pere i el flop (1936)culmina,d’alguna
manera, aquest proc6s balletpantomimaen el qual la mflsica 6s

ni mils ni menysque la poesia d’El
retablo de maesePedro, de Falla
(1923), i al final, ambl’avanq del
neoclassicisme i els feixismes incl6s el comunista,s’interpreten el
CarminaBuranai aquest delicids
Pete ielllop en el qual el nen heroi

des, si no, es veu representada la
Consa~racid d’Stravinsky? Molt
poques, 6s molt dificil reeditar
aquesta poderosa entitat de dos
gems. La mflsica, com en el cas
d’una bona versi6 purament musical de Wagner,s’imposai desenvolupala seva capacitat narrativa,
He parlat de la m~ximade To- sense paraules ni imatges. Per6, la
mils ("Si no ho veig no m’hocrec") imatge s’ha instal-lat per intentar
perqub ens costa molt, i cada ve- arribar m6senll/~i conv6ncerl’esgada ens n’allunyem m6s, concen- pectador, que ja 6s menysoient.
trar-nos i imaginar. No hi ha res
Musicalment em va resultar
m~simaginatiu que un nen que ~s atractiu que I’OSVtingx~6s un dicapa~ d’emocionar-se amb una rector comPedro Alcalde, que t6
invisible fi’ase d’unoboe,i tot i ai- una formaci6 que aqul aprofitem
x6 projectem la nostra deforma- ben poc. L’orquestrava tenir bons
ci6 d’adults intentm~t dramatitzar momentsiva cuidar els seus solisi il.lustrar coses que per si matei- tes, tot i que al tutti final va res-
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Éxito del
guitarrista
David Rusell
en el Palau
JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Asistir a un recital de David Rusell es una experiencia musical
enriquecedora. Para el público
nuevo — y el viernes en las butacas del Palau se sentaban cientos de turistas— supone descubrir el arte de la guitarra española en su expresión más pura;
el guitarrista escocés, que lleva
viviendo en España desde los
cinco años es uno de los mejores del mundo y transmite sin
efectismos la pasión por la guitarra. Para los melómanos, disfrutar el arte de Rusell permite
rescatar del olvido la casi perdida tradición guitarrística del
Palau.
El recital abrió el ciclo Maestros de la Guitarra, coproducido por la promotora Poema y
el Palau con voluntad de recuperar la tradición de compositores, intérpretes y luthiers
que convirtieron el Palau en
una catedral de la guitarra española. El programa, con transcripciones del propio Rusell y
Daniel Guerola, se abrió con la
pureza barroca de dos sonatas
del alemán Johann Kuhnau, y
el elegante virtuosismo de las
Variaciones sobre un tema a la
húngara, del bilbaíno Juan
Crisóstomo Arriaga: Rusell
creó una atmósfera de delicada expresividad en ese terreno
de exquisitos matices que brinda la guitarra cuando la toca
un maestro. Como homenaje a
Enric Granados en el centenario de su muerte, tocó una selección de piezas, desde los románticos Valses poéticos a dos
brillantes Danzas Españolas.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Enric Montefusco, líder de los extintos Stan

El Mercat d
las tendenci

Los conciertos de Blick B
un programa realista de
LUIS HIDALGO, Barcelona
Primer año de un nuevo Mercat
de Música de Vic, más adaptado a
las circunstancias del mercado
musical, al desarrollo de las nuevas tecnologías, que ya esquivan
abiertamente el imperio de lo presencial, y a las necesidades de los
programadores de Cataluña, tan
faltos de presupuesto como la propia industria musical de proyecto
ilusionante. De esta manera, el
Mercat ha concentrado sus esfuerzos en la zona del teatro Atlántida, ha eliminado las casetas
que evocaban las antiguas formas
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’Perei el Ilop’ barrejatamb’hip-hop’obrela temporada
deI’OSV,queIlueix un
cartell variat ambbandes
sonores
comara la de ’Vertigo’ i can(;onsde $inatra

Emocions col’lectives
arab discapacitats psiquics dins el programasocial". L’altre ~s Pompa
Britdnica (20/05/17),
una selecci5 de peces d’E1gar que inclou tamb~ peces de Bruch i Haydn.
Finalment per al concert final de gira de Setmana Santa,l’OSVpruposala
Missa de GISria de Puccihi (08/04/17) sotalabatuta delmesi:re Xavier Puigi
arab LuparLicipaei5 de diferents cors del territori.

V. Gaillard
Pete i el llop, de Serguei
ProkSfiev, obrir& aquesta
tarda La 21a Temporada
de l’Orquestra SimfSnica
del Vall~s (OSV), per5
Perei el llop especial, ja
que hi prendffa part la
companyia de hip-hop i
cultura urbana Brodas
Bros, arab la col.laboraci5
de SonarKids.
Aquesta aposta marca
e] to del conjuntde la temporada, en qu~ hi cabr~
mfisica de bandes sonores, cantons de Frank Sinatra i mfisica contemporhaia cata]ana, sense oblidar els grans c~ssics corn
Chopin, Beethoven o Puccini. En total sSn dotze
concerts m~s un d’extraordina~ des d’awirins al 3
dejuny. "La temporadaintenta abastar molts tipus
de mfisica perqu~ les orquestres sinffSniques puguin arribar a un pfiblic
m~samp]i", explica Jordi
Cos, president de I’OSV.
Unade les rites ser~ el
debut del crooner nardamerica Michael Feins-

A dalt, LydiaKavina,ArthurPosti ¯ichaelFeinstein.
A baix,IvAn¯artin I James
ROSS,
sSnalgunsdels capsdecartell
dela 21atemporada
deI’OSVal Palaudela Mdsica
Catalana
¯ ANDREU
PUI5/ ALAN
DICKSON
rein, que cantar~ Sinatra
(19/11/16), i la pmposta
"impactant i psicodblica"
d’Els Planetes i Star Trek
(21/01/17) ambuna solista de theremin, Lydia Kavina, deixeble del mateix
inventor d’aquest instrument peculiar, Leo Theremin.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L’OSVrecuperam] progrm~a que va triomfar fa
dos anys, John Williams i
els immortals del cinema
(01/12/16), i eneara m~s
cinemaarab La bella dorment + Vertigo (3/06/17),
dues bandes sonores emblem~tiques qne dirigir~
Pedro Alcalde.

Jordi Cos tamb6 destacala pres~nciadel director
d’orquestra establert a Catalunya Arthur Post, que
p~)met un concert nadalenc ben sorprenent arab
polques, masurques i altres peces d’arreu del mSn
(17/12/16), aixi com
del nou director titular de

I’OSV,JamesRoss, que dirigir~ dos programes: el
Concer~ per a piano de
Chopin (25/03/17) arab
el pianista IvgmMartfi~ i
que inclour~t una peQa
d~Emilio Al~gSn, La flor
rods gran del mdn: "Esth
basat en un poemade Jos~
Saramagoi s’ha treballat

Increment
del p,~blic
L’filtbna temporada de
I’OSV,el pfiblic va augmentar un 9%i va arribar
ala xifra r~cord de 18.218
espectadors.
L’index
d’ocupaci5 ha estat del
70%.La recaptaci5 ha pujat un 10%.Tot de xifres
davant les quals Jordi Cos
homespot estar satisfet:
"Hemaconseguit la confianqadel pfiblic i recollim
el resultat d’una politica
-d’obrh~alm~ximala cint a
dania la mfisica cl~ssica,
que sovint t~ encara moltes barreres. E1nostre objectiu ~s crear un espai
d’emocionscol.lectiu." ¯
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L’agenda
BARCELONA
10.OO VISITA
’Vaixellsd’ones,de sal i
de sol’. Jordi Comas,autot de les escultures de
l’exposiciS, fa una*~sita
comentadaper a personas arab discapacitat visual, al MuseuMadtim.

BARCELONA
20.00 CONCERT
Pol Omedeswith
Strings + Martin Leiton. Concerts al Sant AndreuTeatvedins el festival Jazzing.

VIC
VISITA
’EIs secretsdel romanic’. Arabmotindeles
Jornades Europees del
Patrimoni, el MuseuEpiscopal convida a unavisita, d’l~.00 a ~7.00.

Brownei Rodriguez,m~a m~

Prok6fievsegonsBrodasBros.

BARCELONA
21.OO CONCERT
Jackson Brownei Rafil Rodr~uezpresenten a Apo~
lo el seu projecte Song& Son.

BARCELONA
19.00 CONCERT
L’espectacle famft~wPete i elllop, de BrodasBros.,
obre la temporadadel Patuu de la Mfisica.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

VILAFRANCADEL
PENEDES
20.30 CONCERT
Ignasi TerrazaTrio. A
l’Audi~ori del Vinseumes
du a terme aquest conce~
que forma pa~ del cicle
L ’horadel jazz.

R T E L L E R A
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L’AGENDA
M/G

s 16.00 18.00 20.00 22.00
16.20 18.20 20.20 22.20
16.30 18.30 20.30
12.10

á

7A

N LIN. INT.: JOHN CHO.

’Enterprise es disposa a explorar els últims
ingú més ha arribat.
125 min.
22.10
20.10
12.00
19.15
12.00
21.45
00.15
19.20
00.30
18.55 21.25
14.20
18 A

OLLIMA. INT.: PIERFRANCESCO FAVINO.

s busca transformar la costa romana en un
ilar a Las Vegas, però la pau amb altres ban130 min.
16.30 19.15 22.00
16.00 18.00 20.00 22.00
16.05 19.05 22.05
16.20 21.40
12.00
19.00
00.20
s 16.10 19.10 22.00
16.45 19.30 22.15
12.00

a piscina)

13 A

OZON. INT.: CHARLOTTE RAMPLING.

una escriptora britànica autora de llibres de
íaques, viatja de Londres al sud de França,
asa del seu editor.
102 min.
ya 21.30

Pere i el llop. Dissabte a la tarda SonarKids, Brodas Bros i l’Orquestra
Simfònica del Vallès s’uneixen al
Palau de la Música Catalana de
Barcelona per estrenar Pere i el llop,
de Serguei Prokófiev, una proposta
destinada a nens i pares. El
programa del concert, narrat i
coreografiat íntegrament per Brodas Bros, està concebut com un viatge a través d’una selecció de
contes musicats. A més de Pere i el
llop, també s’interpretaran una sèrie de peces infantils de la suite Mama oca, obra del pianista i compositor francès Maurice Ravel i composta el 1910 per a piano a quatre
mans.

‘Un botón
en mi cabeza’
La companyia argentina

Arriba Las Hu!Manos representa aquest espectacle de titelles
recomanat per nens a partir de
4 anys a La Sala La Puntual
Putxinel·lis. Allada Vermell, 15,
Barcelona. Avui i demà, 18
hores. 9 euros.

Palau de la Música. Avui, 19 hores. De
18 a 68 euros.
VaPerTuVidal. Avui se celebra a Tor-

tosa la sisena edició d’aquesta trobada d’esport extrem i música amb
Bul Kak, El Mafio, i Pepet i Marieta.
A la tarda hi haurà una festa familiar, amb un circuit ciclista infantil, tallers i xocolatada.
Ermita de Mig Camí. Tortosa. A partir
de les 16 hores.
Josep Maria Serra

L’AGENDA

16 A

AÚL ARÉVALO. INT.: ANTONIO DE LA TORRE.

rtir de la presó on va passar vuit anys, el
asmes del passat.
92 min.
15.40 17.45 20.00 22.10 00.00
16.00 18.00 20.00 22.00
16.15 18.15 20.15 22.15
16.15 18.15 20.15 22.15
17.45 19.45 22.10
16.25 20.45 22.50
01.00
20.00 22.10
00.15
22.30
00.50
16.00 18.30 20.10 22.45
16.00 20.20 22.25
15.55 21.55
11.55
17.55
13.55
19.55
23.50

Days a Week

APTA

. DIR.: RON HOWARD.

exhaustiudelsexcepcionalsanysdegiradels
ectiva del grup i també dels fans. 150 min.
16.20 19.00 22.00
19.20 22.00
12.00
s 16.00 19.00 22.00
16.30 19.15 22.00
12.00
16.00 18.40 21.20
12.30

io de Violetta

Barcelona ciutat
Pedagogia Waldorf. Presentació
d’aquest sistema educatiu.
Casa Rudolf Steiner. Duquessa d’Orleans, 6 (d’11 a 14 hores).
La casa de Bernarda Alba. La companyia Hocus Pocus Teatre fa una
lectura dramatitzada de l’obra de
Federico García Lorca.
Centre cívic Josep M. Trias i Peitx.
Riera Blanca, 1-3 (19 hores).

nacions de llibres del seu nivell.
Abacus (12 hores, Gran de Sant
Andreu, 54-56; Fabra i Puig, 196).
Solidarity Fest for Parkinson. Festa
solidària on hi haurà food trucks,
música, mercat vintage artesà, art i
zona per a nens.
Antiga Fàbrica Damm. Rosselló, 515
(de 12 a 22 hores). 3 euros.
SANT BOI DE LLOBREGAT (B. Llobr.)
Música Sense Fronteres. Concert

d’aquest llibre de Fina R. Palau,
amb cançons i imatges per a cada
poema.

solidari amb The Perdidos al Río,
Bonobos, Camí de l’Est, Séptimo A
i El Son de la Chama. Els diners es
destinaran a Stopmaremortum. 3
euros.

Casa Elizalde. València, 302 (12
hores).

Can Massallera. Mallorca, 30 (18
hores).

Theorein. Recital-presentació

APTA

PALAU
DE
LA MUSICA
P. BUSCARINI.
INT.: M.
STOESSEL.

CATALANA
Solidaris amb l’alzheimer. L’Associa-

SANT CUGAT DEL VALLÈS (V. Occ.)
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EL PUNT AVUI
19 Septiembre,
DILLUNS,
19 DE SETEMBRE DEL 2016
2016

L’APUNT

Tornem-hi:
Plensa sí, Plensa no
Maria Palau

El pròxim dijous estava previst que una grua procedís
a desmuntar l’escultura de Jaume Plensa que llueix
des de l’abril davant el Palau de la Música. Però
abans-d’ahir el tinent d’alcalde Jaume Collboni va convocar la premsa al peu mateix de la monumental Carmela per anunciar que el consistori està negociant
amb l’artista la permanència d’aquesta o d’alguna

altra de les seves escultures a la ciutat. Hi ha hagut
fins i tot una campanya ciutadana de recollida de signatures per fer pressió a l’Ajuntament. Per contra,
moltes veus del sector cultural no veuen gens clar que
la política de l’art a l’espai públic se segueixi fent a dit,
sense organitzar un concurs obert. De moment, el discutit Plensa no es mourà de lloc fins a finals d’octubre.

empassar el sostre, junt
amb l’impressionant enteixinat mudèjar que hi
havia, i l’historiador Josep
Gudiol va fer una operació
d’urgència per rescatar les
pintures murals que el decoraven. Els frescos, sense
parangó a la Península,
van ser restaurats a Barcelona i, uns anys després,
es van integrar en el discurs del Museu Nacional
d’Art
de
Catalunya
(MNAC).

Les ruïnes d’un
monument deixat
de la mà de Déu, el
1988. La sala
capitular, on lluïen
els frescos que Josep
Gudiol va salvar del
foc als inicis de la
Guerra Civil
espanyola, seguia a
la intempèrie. Al
costat d’aquestes
línies, la fotògrafa
Montserrat Manent
amb el llibre ‘La
Corona d’Aragó’.
■ MONTSERRAT
MANENT / ANDREU PUIG

“desconcertant” amb els
responsables del grup editorial. “Em van pagar molt
bé, mai ningú m’ha ofert
tants diners per la meva
feina”, assegura. Una altra
cosa és que mai va acabar
de saber ben bé qui hi havia al darrere –l’editorial
Aragó tenia la seu a Saragossa i un despatx a Barcelona–, es va desesperar
perquè la distribució va
ser “un desastre”, fins al
punt que ella mateixa va
haver d’entrar en un ma-

gatzem del carrer de la
Junta de Comerç de Barcelona per endur-se els llibres “gairebé a la força”, i
quan va veure la línia ideològica dels textos no s’hi va
sentir “gaire còmoda”.
Sigui com sigui, Sixena,
un dels símbols de la grandesa de la Corona d’Aragó,
nineta dels ulls dels seus
reis, que inclús s’hi van fer
enterrar, té una presència
ben minsa en aquesta edició que va mobilitzar una
vintena
d’historiadors
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–sobretot aragonesos– sota la direcció del catedràtic d’història antiga de la
Universitat de Saragossa
Guillermo Fatás. Fatás és
l’autor del polèmic article
publicat aquest estiu en
un diari aragonès en què fa
responsable últim de l’incendi de Sixena el president Lluís Companys, acusació que ha provocat una
gran indignació a Catalunya. El conservador del
Museu de Lleida Alberto
Velasco va replicar-lo en

un altre article a El Punt
Avui.
El reportatge fotogràfic
de Manent té interès també perquè és justament la
imatge que des d’Aragó no
agrada donar a conèixer.
La imatge de les ruïnes de
Sixena sense restaurar ni
posar en valor. La imatge
d’un patrimoni històric de
primera magnitud totalment oblidat durant el
franquisme i, el més sorprenent, fins ben entrada
la democràcia. Fins llavors

s’havien fet actuacions
mínimes per frenar la seva
degradació, que era creixent a causa sobretot d’un
subsòl amb una presència
molt abundant d’aigua. El
1988, la sala capitular, que
havia estat l’habitació més
important del cenobi, seguia a la intempèrie. Un
esquelet de murs i arcs
molt fràgils és tot el que va
quedar d’aquest edifici
després dels tràgics successos del 1936. La història és coneguda: el foc es va

Tard i malament
Moltes altres estances tan
singulars com el claustre i
el panteó reial (aquest,
junt amb l’església, es va
salvar de les flames) feien
la mateixa impressió de
desemparament, amb humitats a pertot causants
de pèrdues irreversibles.
La llarga nit que va passar
Sixena al segle XX es va començar a il·luminar tard i
malament. El 1991 es va
cobrir per fi la sala capitular. Ara bé, la intervenció
va ser nefasta per al bon
manteniment del ja de per
si delicat edifici. Es van
deixar unes obertures per
on entrava l’aigua de la
pluja, de manera que es
van acabar de malmetre
les restes de pintura que
no s’havien arrencat. Encara no fa ni un mes s’han
emprès uns treballs per
rectificar aquell nyap. A
corre-cuita, perquè la sentència judicial del mes de
juliol passat obliga a restituir els frescos al seu emplaçament original.
La recuperació plena
del monestir de Sixena segueix pendent. El pla de
restauració més important, principalment al
claustre i als primitius
dormitoris, es va dur a terme entre els anys 2004 i
2008 arran d’un conveni
que van signar el govern
aragonès i la Fundació Caja Madrid, que van assumir a parts iguals una inversió de 2,5 milions d’euros. Però allò només havia
de ser el principi. Estava
prevista una segona actuació per valor de 6 milions d’euros. Les obres
mai van començar.
El que és segur que encara no s’ha retornat a Sixena és la dignitat de les
seves pedres. ■
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POINT MADE

Bringing the
60s up to date
In Going Native this
afternoon, Neil Stokes
talks to Guillamino and
Oriol de Balanzó, about
their unusual CD, La pols
i l’Era
This afternoon at 7:25pm
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FACES OF THE DAY
FORMER FIRST MINISTER OF SCOTLAND

Plensa yes, Plensa no; again
Next Thursday, Jaume Plensa’s sculpture that has been on show
outside the Palau de la Música since April, is scheduled to be removed. But on Friday, deputy mayor Jaume Collboni called a press
conference in front of the work, Carmela, to announce that the
council is negotiating with the artist to keep this and all other of his
sculptures, permanently in the city. There was also a public campaign to collect signatures to lobby the City Council. In contrast,
many in the cultural world are not at all that convinced by the policy regarding art in public spaces not allowing equal access for
other artists to offer their work. For now, Plensa’s disputed work
will not be going anywhere until the end of October.

Alex Salmond
Referendum in sight

+-=

Salmond says that with Brexit, a referendum is needed to
keep Scotland in Europe. UK prime minister Theresa May
has no plans to include Scotland in the EU negotiations.

PHOTOGRAPHER

Montserrat Manent
Witnessing Sixena

+-=

In her book about the Crown of Aragon, Manet was clear
about the disinterest of the Aragon authorities in those
days regarding the works of art in Sixena.

Salmond sees referendum
aFormer First Minister says if UK Prime Minister does not include Scotland in

Brexit negotiations, the SNP should force another referendum in two years
Daniel Postico
LONDON

Scotland’s former First
Minister, Alex Salmond,
speaking in an interview
with Russian television,
declared that he hopes
that the current leader,
Nicola Sturgeon, will
guarantee Scottish permanence in the EU despite the Brexit vote. Salmond says he does not
trust the UK government
to correctly respect Scotland’s interests in the Brexit negotiations. In such
an event, Sturgeon believes the Scots will be
called to another independence referendum within
two years.
The Scottish government was encouraged by
the appointment of the
EU’s lead negotiator, Bel-

Scotland’s First Minister, Nicola Sturgeon in Glasgow at
the Scotland Argentina tennis semi-final ■ REUTERS

gium’s Guy Verhofstadt , a
strong supporter of Scotland staying in the EU despite the Brexit vote, with
62% of Scots voting to remain in Europe.
London is still divided
as to whether nego-

tiations for leaving the EU
should begin immediately
or if the UK should wait to
gain a better position in
the negotiations. Sturgeon has appointed a representative of her government who has met with

the British minister in
charge of the negotiations
and has received assurances that Scotland would
be informed of progress.
As of yet, the Scottish government has not been
happy with London’s response.
Latest opinion polls on
the question of independence see little change
with 47% wishing to split
from the UK. However,
given the uncertainties of
the current situation, 32%
wish to wait to see how
the negotiations develop
before making a decision
on the possibility. “Things
could change either way,
depending on the outcome of the negotiations,”
said Thomas Lundberg,
professor of political
science at the University
of Glasgow. ■

Urkullu in an electoral meeting in Vitoria ■ EFE

Polls predict victory
for PNV but needing
pacts to govern
Basque president and candidate for reelection for
the PNB, Iñaki Urkullu,
will win the elections this
month but need to reach
agreements with other
forces in order to govern,
according to surveys released yesterday. The
PNV will keep the 27

seats, but Urkullu will
need more than the support of the PSE, which
loses seven seats, dropping from 16 to nine, and
the six members of the PP
if it wants to govern with a
clear majority. Bildu
would get 16 seats and
Elkarrerin-Podem, 15. In
Galicia, the PP should be
returned to office with an
absolute majority.
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Sergi Arola and
former partner
close restaurant

Sea turtles
returned to open
waters

Guardia Civil find
human remains in
plastic bags

Exit polls predict
victory for Putin’s
United Russia

An explosive
device injures 29
in New York

The well known Sergi Arola
restaurant in Madrid has
closed its doors. With their
two Michelin stars, Arola and
his former partner Sara Fort
have ended their 20-year-long
professional relationship. They
divorced four years ago and
over the years have owned a
number of restaurants. In recent years their business has
had problems with the administration in matters of taxation
and social security. ■ STAFF

Five sea turtles that had been
found injured were released
yesterday on the beach of El
Prat de Llobregat. Two have
been fitted with satellite
tracking devices in order to
follow their migration patterns. Four of the animals
were rescued earlier this year,
three of them near the Ebro
delta and one in Llançà (Alt
Emporda) and the fifth was
located on a beach in Tarragona ten years ago. ■ STAFF

The Guardia Civil have found
the bodies of four people, two
adults and two children, in
pieces in plastic bags in a chalet in the town of La Arboleda
de Pioz, Guadalajara. The
family rented the house and
police believe they were victims of revenge killings. The
police were notified owing to
the stench coming from the
house and on entry found the
bodies in an advanced state
of decay. ■ AGENCIES

Exit polls in yesterday’s elections for the Russian Duma, or
parliament, predicted a victory for president Vladimir
Putin’s United Russia Party.
The scope of the victory was
not clear last night but it appeared that Putin may have
lost the absolute majority his
party enjoyed. The conflict
with the Ukraine and the
economy may have taken
their toll on the seemingly untouchable leader. ■ AGENCIES

The deliberate explosion of a
device left in a refuse container in the up-market New
York suburb of Chelsea resulted in 29 people being
inured on Saturday. The
mayor of the US city, Bill de
Blasio, arrived quickly on the
scene and stated that so far
there had been no connection
made to any terror groups. A
second artifact that was
found nearby was detonated
by the police. ■ STAFF
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One of the turtles being
returned to the sea ■ CRAM
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Escultura urbana

Barcelona negocia
para quedarse con
la «Carmela» de
Jaume Plensa
ABC BARCELONA

Llegó el pasado mes de abril para instalarse junto al Palau de la Música y,
pese a saberse que sería algo temporal, nadie quiere que se vaya. Tanto
es así que el Ayuntamiento de Barcelona y Jaume Plensa han iniciado
conversaciones para que «Carmela»,
la escultura de grandes dimensiones
que representa la cabeza de una niña,
se quede donde está.
«Plensa es uno de nuestros creadores más importantes, con una destacada proyección internacional, pero
del que desgraciadamente disfrutamos poco en el espacio público de
Barcelona», apuntó ayer el teniente
de alcalde Jaume Collboni en un comunicado con el que el Ayuntamiento mostró su interés por retener la
obra del artista.
«Carmela» está comprometida a
una ciudad de Estados Unidos y ahí
debería viajar en las próximas semanas para participar en una exposición, pero el ayuntamiento quiere
que forme parte del patrimonio cultural de la ciudad.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

«Jesucristo
muy quijote
∑ Marina Perezagua
urde un itinerario
cervantino en en «Don
Quijote en Manhattan»
SERGI DORIA
BARCELONA

Poner la Biblia en manos de Don Quijote y echarlo a andar desde Queens a
las Torres Gemelas con una armadura
galáctica y la compañía de un Sancho
vestido de ewok. Ahí es nada. En lugar
de lanza, un paraguas y el Viejo Testamento como sustitutivo del «Amadís
de Gaula». Ese es el reto que se planteó Marina Perezagua, al llegar a Nueva York después de una mala temporada: la Biblia y el Quijote, dos buenos
árboles a los que arrimarse. Al cotejar
ambos libros, la autora sevillana quiso aprovechar sus posibilidades metaliterarias: «Lees en el Quijote aquello
de la razón de la sinrazón y en la Biblia
esas frases aparentemente contradictorias… Se produjo una comunión literaria muy natural».
Si en la obra cervantina se hablaba
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‘CARMELA’ NO SE’N
VA DEL PALAU DE
LA MÚSICA

cultura

Carmela, l’escultura de Jaume Plensa, havia
de sortir del Palau de la Música avui per
anar-se’n als Estats Units, però de moment
es quedarà a Barcelona. Segons el

consistori, l’escultura estava compromesa
amb una ciutat nord-americana, però ara
lluitaran perquè és quedi aquí: “L’interès,
tant de l’Ajuntament com de l’artista,

sobre l’atracció sexual o mostren
punyents, i sovint destructives, relacions familiars. La mort és una altra presència constant en l’obra
d’Albee. Les seves obres acostumen
a deixar l’audiència feta pols, una
peculiaritat que ha fet que la seva
relació amb crítics i indústria fos
complicada. Algunes de les seves
obres es van estrenar primer a Europa i després als Estats Units. “Potser sóc un autor europeu i no ho sé
‘Bèsties de mar’
–va dir en una entrevista el 1991–.
Bèsties de mar, traduïda al català
Només heu de donar un cop d’ull als
per Terenci Moix i dirigida per Joautors que no es poden veure a Broan Maria Gual i Dalmau, es va esadway: Sòfocles, Aristòfanes, Shatrenar en plena Transició a la Setkespeare, Marlowe, Molière, Ibsen,
mana del Teatre Independent dels
Txékhov, Pirandello, Beckett, GePaïsos Catalans que es va celebrar
net. Cap d’ells”.
a Menorca el 1976. La va represenAlbee sempre tenia a punt una
tar el Grup A-71 i hi disseccionava
resposta mordaç. El 1988 s’adreçaun matrimoni madur nord-ameriva als crítics amb aquestes paraucà. Aquesta obra d’Albee té grans
les: “Si Àtila avui fos viu, segur que
dosis de comèdia i de moments abseria crític de teatre”. Però malgrat
surds. En el muntatge de Gual la
totes les polèmiques, és un dels dradona era un transvestit i el to era
maturgs més guardonats. Va obtemés aviat grotesc. El matrimoni
nir tres premis Pulitzer. El 2011
protagonista parla prop del mar,
Mario Gas va portar al Teatre Mud’on
surten
nicipal de Girona i al Teatre Lliure
dos rèptils de
Un fràgil equilibri, que Albee havia
mida humana
estrenat el 1966 a Broadway i amb
que actuen i
el qual va endur-se un dels Pulitparlen com
zer. L’obra dissecciona la classe
persones. Fumitjana amb la història d’una famígen del mar
lia profundament infeliç. “Totes les
perquè ja no
meves obres són sobre persones
el consideren
que han perdut el tren, que s’han
un lloc segur
rendit massa aviat i que quan se’ls
però les disacosta la mort es penedeixen de tot
cussions del
el que no han fet –explicava en una
matrimoni
entrevista el 1991–. Crec que la mafan que s’ho
joria de gent viu durant massa
repensin.
temps com si mai haguessin de morir”. Albee estava convençut que la
seva feina era d’una gran responsabilitat: “Si una obra és bona, és
constructiva –deia el 2004–.
Aquesta és la feina d’un escriptor,
posar un mirall davant la gent. Si
no, només som un element decoratiu agradable”.
Albee va ser adoptat quan tenia
pocs mesos per una família benestant de Nova York. Als pares adoptius mai els va agradar la professió
d’Albee: “Crec que volien un metge o un advocat o alguna cosa res‘Qui té por de Virgina Woolf?’
pectable. No volien un escriptor.
Joan Casas va adaptar Qui té por de
De cap de les maneres”. A les enVirgina Woolf? el 1990 al Teatretrevistes assegurava que va saber
neu. El 2011, Daniel Veronese va
que era homosexual als 8 anys,
portar la seva versió, protagonitzaque va començar a escriure poesia
da per Emma Vilarassau i Pere Arals 9 anys i que va tenir la seva priquillué, al Teatre Romea. Vilarasau
mera experiència homosexual als
va definir l’actitud dels dos prota12 anys. A la família adoptiva semgonistes (una parella que es malpre li va agrair una educació privitracta i s’humilia en un sopar dalegiada. I mai va abandonar la sevant d’una altra jove parella) com
va vocació. Explicava que, quan va
“un joc a mort que els diverteix, es
acabar d’escriure la seva primera
fan mal però en gaudeixen, és la seobra, The zoo story, va pensar:
va relació”. Arquillué va afirmar
“Per primera vegada a la meva vique als anys 60 devia ser vista com
da creia que havia escrit una cosa
“un retrat del Somni Americà”, peque no estava del tot malament.
rò que en realitat va més enllà i
Que tenia talent. I vaig dir-me a mi
“parla del fracàs de l’home com a
mateix: «Ets un dramaturg. Prohome, de les relacions, del que és
vem-ho. A veure què passa»”. Va
estimar-se, on et porta i de quina
tenir molt d’èxit i va ser fidel a la
manera pots arribar a estimar”.
seva idea de com havia de ser el teatre: “Vull que l’audiència surti
corrents, però que torni per veure
PALAU
DEl’obra”.
LA MUSICA
CATALANA
e
altra
vegada

perquè Carmela formi part del patrimoni de
la ciutat ha activat un període de converses
que té com a data límit el 29 d’octubre”,
assegura el consistori en un comunicat.

Les versions catalanes de l’obra
de l’autor nord-americà

Qui té por
d’Edward
Albee?
Opinió
MARIO GAS
BARCELONA

caba de marxar un gran
autor, un gran dramaturg i –segons diuen– un
home de tracte difícil
tant personalment com
en l’aspecte professional. Però més
enllà d’aquestes dificultats, sense
cap mena de dubte estem parlant
d’un dels grans autors teatrals no
només dels Estats Units sinó del
món occidental de la segona meitat
del segle XX. Els noms d’O’Neill,
Miller, Williams i Albee configuren
el quartet central del teatre nordamericà que ha influït en tots els autors de les generacions posteriors.
En Albee també hi observem una
clara influència, o coincidències,
amb Beckett, el teatre de l’absurd i,
fins i tot, Strindberg i Ibsen. En moltes ocasions, Albee també va manifestar la seva admiració per l’obra
de Pinter i Genet.
Des dels primers textos, entre els
quals hi ha Zoo story, Albee treballa la gran línia realista però amb ingredients que varien en quantitat
depenent del text en qüestió i que
introdueixen elements introspectius, de psicologia profunda i un
tractament dissolvent del text i de
les situacions dramàtiques, que crea
un univers angoixant ple de màscares i malentesos. Onirisme automàtic, gran força dialèctica, ironia colpidora i por. La por de les classes socials. Les seves obres fustiguen la
societat conservadora i convencional americana i occidental. L’individu i el col·lectiu són ferotgement
criticats.
En el nostre país Albee i la seva
Història del zoo es van convertir en
paradigmes del teatre independent
i amateur –entre altres autors i teories–, que cercaven obres a l’abast
(aquesta té dos personatges) crítiques amb l’home occidental. L’obra
d’Albee permetia encetar un tipus
d’interpretació basada en les teories de l’americà Lee Strasberg, d’una
banda, alhora que d’altres buscaven
la dissolució del discurs i la denúncia de l’agressivitat de la societat
contemporània mitjançant l’expressió corporal.Tot això succeïa a
principis dels 60...
I arribem als gran textos: Qui té
por de Virginia Wolff?, Un fràgil
equilibri, La cabra o Qui és Sylvia?
L’èxit aclaparador de la primera no
pot fer oblidar una dotzena de textos fantàstics. Se’n va un gran constructor d’històries teatrals, històries que encara tenen un lloc destacat
en el teatre contemporani.e

A
‘La cabra o Qui és Sylvia?’

“Per fi he escrit l’obra que m’expulsarà del teatre nord-americà”, va escriure Edward Albee sobre La cabra
o Qui és Sylvia. Josep Maria Pou va
dirigir i interpretar al Teatre Romea
el 2005 aquest drama d’Albee. La
crítica va aclamar la versió de l’actor
i director català. Albee es va atrevir
amb un tema força tabú: la zoofília.
El que realment qüestiona, però, és
fins a quint punt som capaços de posar-nos a la pell de l’altre o entendre
passions desaforades i irracionals.
El personatge interpretat per Pou
és, aparentment, feliç amb la seva
dona, interpretada per Marta Angelat. En realitat, però, en la relació hi
ha molts punts foscos. Quan Pou
confessa que està bojament enamorat d’una cabra, tot s’esmicola.

‘Un fràgil equilibri’

Mario Gas va portar la seva versió d’Un fràgil equilibri el 2011 al
Teatre Municipal de Girona.
Després, l’obra que s’havia estrenat el 1966 a Broadway, es va
poder veure al Teatre Lliure.
L’escenari era una enorme sala
d’estar on es lliurava una sorda
batalla familiar. La desapareguda Rosa Novell interpretava la
impertorbable matriarca que ho
controlava tot i Albert Vidal era
el submís i resignat marit. Mia
Esteva era la filla que encadenava un divorci rere l’altre. A
l’obra hi apareixien situacions
improbables, dispositius expressionistes i elements de
fantasia barrejats amb personatges i diàlegs completament
realistes.
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00 INSCRITOS EN LA CURSA
e 12.000 personas corren hoy los
metros de la 38ª Cursa de la
, dentro de la fiesta mayor de
ona. La carrera empieza a las
horas en la avenida Maria Cristina.

» JAUME PLENSA Y BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona y el artista
Jaume Plensa están negociando para
que ‘Carmela’, la escultura situada frente
al Palau de la Música, se quede en la
ciudad como obra representativa. PÁGINA 4

100.000
es años
edificios para uso empresarial que sumaban 72.000 metros cuadrados. Un ejemplo
de edificio que cambió de uso es el del Deutsche Bank, que pasará de albergar los despachos de los abogados de Cuatrecasas a tener
apartamentos de lujo.

lujo. Fuepital catayecto es la
de ser la
grupo de
en un hond Hyatt.
ara Barraia de edifiibles en la
para los
revista la
0 metros
nas, de los
s están ya
o que solo
co más de
rta, sostiea una ciu-

dad que cada año tiene una demanda de entre 300.000 y
350.000 metros cuadrados de oficinas.
Eso supone, añade, que las
empresas que quieren grandes
espacios tengan que salir de Barcelona y L’Hospitalet o bien repartir sus dependencias en varios inmuebles. “La situación actual entraña riesgos. Uno es que
el aumento de la demanda haga
crecer más las rentas. El segundo, por ejemplo, es que la ciudad
pueda perder proyectos. Por
ejemplo, un organismo que quiera trasladarse a Barcelona por el
Brexit tendría difícil hallar espacio”, remacha Barrachina.
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Una ciclista
muere tras ser
arrollada
por un taxi
EL PAÍS, Barcelona
Una ciclista de 23 años falleció la madrugada del viernes
en Barcelona tras ser atropellada por un taxi. La mujer circulaba por la avenida del Paral·lel, muy cerca de los jardines
de Baluard y la plaza de Drassanes. Poco después de las
4.00, y por causas que se desconocen, fue arrollada mortalmente por el conductor de un
taxi. La unidad de accidentes
de la Guardia Urbana investiga las causas del siniestro.
Es el segundo accidente
mortal de un ciclista en Barcelona en lo que va de año. En
julio, un ciclista de 41 años
murió, también de madrugada, atropellado por un camión
de la basura en el Eixample.
En 2015, según las estadísticas, no hubo ningún ciclista
fallecido en la ciudad, aunque
12 de ellos resultaron heridos
de gravedad.

beros que participa en el operativo. El GRAE nació en 1986 y lo
integran 108 bomberos: 87 de
montaña y 21 subacuáticos. El acceso a la unidad especializada se
demora un mínimo de cinco
años. “Si ser bombero es vocacio-

vos establecidos para toda la Generalitat” para interpretar de forma homogénea la ley en toda la
Administración. Sobre ese precedente, el pasado agosto, Salud recibió un aluvión de solicitudes

CatSalut delimitará el concepto
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Collboni negocia con
Plensa la compra de
la escultura ‘Carmela’
La obra estará hasta octubre frente al Palau
BLANCA CIA, Barcelona
El impactante rostro de Carmela,
una escultura de Jaume Plensa
instalada desde abril pasado en
el vértice del Palau de la Música,
podría quedarse en Barcelona. Al
menos, esa es la intención que
muestra ahora el Ayuntamiento
de Barcelona, que se encuentra
en conversaciones con el artista.
Carmela, una cabeza de hierro
fundido de 4,5 metros de altura
que refleja el rostro de una joven,
formaba parte de la exposición
temporal que promovió el Palau
con el artista catalán. Y esa temporalidad finiquitaba hoy, día en
el que Carmela iba a ser desmontada para viajar dentro de un
mes y medio a Estados Unidos,
donde esa obra iba a formar parte de una exposición del artista.
“De momento, la escultura per-

manecerá aquí hasta el 29 de octubre y confiamos en que en ese
plazo lleguemos a un acuerdo
con el artista con el que estamos
manteniendo conversaciones”,
explicaba Jaume Collboni, segundo teniente de alcalde y responsable del área de Cultura en el consistorio. Por “conversaciones” se
debe entender, entre otras cuestiones, llegar a un acuerdo sobre
el precio de la escultura. Algo
que se aproximará por medio de
una tasación de expertos, apuntan fuentes municipales. Todo parece indicar que el Consejo Asesor de Arte Público ve con buenos ojos la iniciativa.
Collboni quiso dejar claro que
la escultura, pese al poco tiempo
que ha estado expuesta, ya forma
parte de la imagen de la ciudad.
Su ubicación en el vértice del Pa-
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más turística. El responsable de Cultura cree
que Carmela es una
obra representativa del
escultor que debería
quedarse en Barcelona.
Reconocido internacionalmente y con premios
como el Nacional de Artes Plásticas o el Velázquez de Artes Plásticas,
Plensa no tiene una
obra de calado en su ciudad natal: “Se podría decir que la ciudad no ha
sido justa con él”.
Lo cierto es que el artista ha trabajado en un
proyecto que le encargó
el anterior gobierno municipal de Xavier Trias.
Se trataba de una gran
escultura —de 52 metros de altura— también
de un rostro femenino
realizado con láminas
Escultura de Jaume Plensa. / CARLES RIBAS
de acero que descansaría sobre una platafoma
lau con Sant Pere Més Alt es visi- que se construiría en el espigón
ble desde Via Laietana. La escul- del Gas, entre la playa de la Barcetura se ha hecho popular y se han loneta y la del Somorrostro. Plenrecogido más de 1.500 firmas ins- sa iba a donar la obra pero el costando al consistorio a que no se te de su instalación era de unos
retirara de ese emplazamiento, 32 millones de euros. Preguntado
aunque también hay voces críti- por ese proyecto, Collboni fue clacas por que es una “atracción” ro: “No tengo constancia de él”.
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33 L’escultura ‘Carmela’, de Jaume Plensa, ubicada davant del Palau de la Música.

REIVINDICACIÓ VEÏNAL ATESA

L’ajuntament vol que
‘Carmela’ es quedi a BCN
El consistori
negocia amb Plensa
la cessió definitiva de
l’escultura del Palau
NaTÀLIa FaRRÉ
BARCELONA

H

avia de ser una instal·
lació efímera, una mos·
tra de l’art de Jaume Plen·
sa amb data d’inici, 7
d’abril, i final, avui. Però la campa·
nya activada pels veïns del barri per·
què Carmela, els 4,5 metres d’escul·
tura de ferro fos amb cara de nena
que hi ha davant del Palau de la Mú·
sica, es quedés ha donat fruit. Jaume
Collboni, tinent d’alcalde de Cultu·
ra, va anunciar ahir que l’ajunta·
ment està negociant amb l’artista
perquè l’obra es quedi a Barcelona
de forma indefinida. Només hi ha
un escull: la peça està compromesa
amb una ciutat dels Estats Units. De
moment, hi ha de termini fins al 29
d’octubre per decidir·ho, i fins
aquell dia Carmela seguirà al seu em·
plaçament actual.

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA
NECROLÒGIQUES

33 L’artista Jaume Plensa.

Fins llavors els turistes li podran
seguir fent fotografies i els veïns po·
dran disfrutar d’una vista que, afir·
men, embelleix, dóna vida al barri i
atrau la gent. I la ciutat sencera de·
lectant·se amb un dels caps de ne·
na amb ulls tancats que més identi·
fiquen els últims treballs de Plensa.
Perquè Barcelona té escultures de
l’artista al seu espai públic, quatre,
però totes de dimensions reduïdes,

totes datades als anys 90 i totes amb
molt poc o sense res a veure amb la
seva creació actual. De manera que
amb la permanència de Carmela la
ciutat es posaria al dia amb la pro·
ducció d’un dels seus autors més in·
ternacionals i més oblidats. Vegin
si no: cal remuntar·se fins al 1996
per trobar la seva última, a més a
més de primera, gran exposició a
Barcelona. I no se sap res de la mos·
tra prevista al Macba per al 2017. Un
oblit que Collboni sembla tenir clar:
«Plensa és un dels nostres creadors
més importants, amb una destaca·
da projecció internacional, però de
qui desgraciadament disfrutem poc
a l’espai públic de Barcelona».
Si les negociaci·
ons progressen i Carmela es queda
allà on és ara, és més que probable
que el projecte tan somiat per Plen·
sa de dotar la ciutat de Barcelona
amb una icònica escultura, un en·
càrrec de Xavier Trias, de 52 metres
d’altura (el monument de Colom en
fa 60), amb cara de dona i ubicada a
l’espigó del gas, quedi definitiva·
ment aparcat. H
PROJECTE aPaRCaT /

detenido
PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 42

O.J.D.:

TARIFA: 466 €

E.G.M.: 12000

ÁREA: 103 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUÑA

18 Septiembre, 2016 BREVES
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EL AYUNTAMIENTO NEGOCIA CON PLENSA PARA
QUE «CARMELA» SE QUEDE EN BARCELONA

personas

l Ayuntamiento de Barcelona y el artista Jaume Plensa han
E
iniciado conversaciones para que la escultura «Carmela»
permanezca en la ciudad de forma definitiva, ya que la pieza,

spaña la furgoneta
así como en adquirir
sobre el titular de la

que está ubicada frente al Palau de la Música, está comprometida a una ciudad de Estados Unidos. las conversaciones tienen
como fecha límite el 29 de octubre.

situado el recorrido
se buscaron indicios
n en el lugar de los
nductor. Fruto de ello
ultado la obtención
es genéticos obtenios puntos clave del
furgoneta siniestra-

ERC PIDE
REPLANTEAR EL ZOO
PARA DIGNIFICARLO

MUERE UN CICLISTA
DE 23 AÑOS TRAS
CHOCAR CON UN TAXI

il líder de ERC en el AyunE
tamiento de Barcelona,
Alfred Bosch, pidiió ayer a

na ciclista de 23 años
U
murió ayer en un accidente en el que se vió impli-

misión de una Orden
etención el detenido
o y detenido en Mardonde fue trasladado
e Instrucción Númeudiencia Nacional.

través de un comunicado
«un replanteamiento de arriba a abajo» del Zoo de Barcelona para que los animales
que en él habitan lo hagan en
unas condiciones más dignas.

cado un taxi en el distrito de
Sants-Montjuïc. Según informó el Consistorio, el accidente se se produjo ayer a las
04.22 horas a la altura del
número 17 de la avenida
Paral·lel.

AZ

ternura y de misericordia. Les
animo a seguir por ese camino
de seguimiento a Cristo y a no
ligiosos y trascendejar el grupo cristiano al que
en ni se plantean las
pertenecen; juntos se pueden
afrontar mejor los retos que nos
religiosas. Pero he
, con sumo agrado,
platea la vida.
s ellos hay una gran
Muchos me preguntan cómo
d por dar respuesta y
veo la situación social y política
os hermanos más
de nuestra tierra catalana. Sólo
pido, Virgen María, que todos
dos. Hay una gran
aquellos y aquellas que tienen
e caridad fraterna
a en tantas y tantas
alguna responsabilidad e innes de solidaridad,
fluencia social y política, trabajen por el bien común y por la
spiración cristiana,
construcción de una sociedad
as, como en otras de
il.
más y más unida, más libre y
nada Mundial de la
más justa. Y para conseguirlo es
MJ) celebrada este
necesario aunar fuerzas. Todos
Polonia he podido
unidos podremos más que seue muchos jóvenes
parados. No deberíamos excluir
ucristo, quieren sea nadie en esa tarea de crear
puentes, de atender a los pobres
llas y están contenenecer a la Iglesia.
y necesitados, de establecer
in complejos y con
ámbitos de cultura, de formaerosa a los más poción en valores morales.
esitados. Ellos nos
¿No es admirable lo que hizo
futuro
esperanzala
venerable barcelonesa DoroPALAU DE LA MUSICA CATALANA

más necesitados. Estos son los
dos ejes que dieron lugar a la
obra social extraordinaria y pionera en su época: la formación
de los jóvenes y la preocupación
por las personas más humildes.
Deseo que en estos momentos
de la historia encontremos en
esta tierra personas con ese mismo empuje y esa misma entrega.
Este país se lo merece.
Virgen de la Mercè, protege a
todos los barceloneses y a todos
los catalanes. Ayúdanos a caminar con esperanza y dispuestos
a abrazar a todos los hermanos,
con el fin de construir una sociedad más fraterna y humana.
Pongo en tus manos de Madre
mi ministerio pastoral, que
quiero ejercer, como se puede
leer en mi sello episcopal, «Por
la entrañable misericordia de
nuestro Dios». Que la misericordia sea el móvil de todas mis
acciones pastorales.
Reina y madre de misericordia, acógenos en tu regazo y
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Barcelona negocia quedar-se amb
la ‘Carmela’ de Jaume Plensa
L’escultura continuarà davant del Palau de la Música fins a finals d’octubre

El tinent d’alcalde d’Empresa,
Cultura i Innovació de l’Ajuntament barceloní, Jaume Collboni, que va entrar al govern municipal després del pacte del partit
que encapçala el PSC amb els
comuns d’Ada Colau, va convocar una roda de premsa ahir a la
tarda davant l’escultura de Carmela per explicar que estan negociant amb Plensa. Va dir que
el primer pas, una mostra clara
de les seves intencions, és que
Carmela es quedi un mes més
mentre es duen a terme les converses, i que en qualsevol cas volen reconèixer el valor de l’enorme trajectòria de l’escultor, que
té reconeixement internacional
i, tot i això, no té cap obra a la
ciutat de Barcelona. També va
dir que estan negociant amb
Plensa l’adquisició d’una obra
seva representativa perquè en

Collboni destaca que
la importància de la
trajectòria de Plensa no
està ben representada
a Barcelona

ANA JIMÉNEZ

El tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ahir davant de l’escultura de Plensa Carmela
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Carmela es queda. De moment,
durant un mes més. L’escultura
de Jaume Plensa, que ha conquerit tantíssims barcelonins
–alguns dels quals han recollit
signatures perquè es quedi davant del Palau de la Música–, havia de marxar als Estats Units el
dia 22. Estava previst que una
grua i uns camions anessin al
carrer Sant Pere més Alt per començar a desmuntar-la per al

trasllat, però finalment Carmela
–que, tot i que va ser creada per
Plensa (Barcelona, 1955) a partir
del rostre d’una nena barcelonina, fa 4,5 metres d’alçària– es
quedarà fins al 29 d’octubre a
Barcelona. I, tot i que després ha
de viatjar lluny per compromisos adquirits als Estats Units, a
Michigan, és possible que torni.
Almenys aquest és el desig de
l’Ajuntament de Barcelona, que
està negociant amb Plensa perquè Carmela formi part definitiva del paisatge barceloní.

Hawke a Sant Sebastià:
“Se’m fa estrany ser
aquí recollint un premi”
mor. I això que va batallar amb una
jornada maratoniana en què es va
projectar la seva última pel·lícula,
Despreocupat i regalant el seu el remake d’Els set magnífics, d’Ansomriure desordenat a tots els fans toine Fuqua, va atendre els mitjans
que s’aprofiten de la proximitat. i va rebre el premi Donostia de la
AixíarribaEthanHawke,laprime- 64a edició del festival.
ra gran estrella que brilla amb llum
“És estrany ser aquí acceptant
hollywodiana al Festival de Cine- un premi”, va apuntar simpàtic.
ma de Sant Sebastià d’aquest any i Preguntat durant la roda de premque tot i això no té objecció a dir: sa si creu que el film, amb nombro“Los Angeles és un enorme joc de ses escenes de violència, li hauria
nens
i jo ja noDE
esticLA
perMUSICA
això”. La ca-CATALANA
agradat a Donald Trump, va dir:
PALAU
MARGARITA PUIG
Sant Sebastià

Sense icona a l’horitzó
“No em consta cap altre

projecte”, va assenyalar ahir
Jaume Collboni quan li van
preguntar si es tiraria endavant amb el projecte de
l’enorme escultura que Jaume Plensa va dissenyar per a
l’anterior ajuntament presidit per Xavier Trías. Es tracta d’una escultura de 52

l’hotel Maria Cristina i d’allà al teatre Victòria Eugènia, amb els respectius canvis de vestuari a què està acostumat. Hawke va transitar
així de la màxima informalitat i un
aspecte una mica desmillorat, que
no encaixa amb els seus 45 anys, a
reaparèixercomunautènticgalant
alagala.Tresdècadesalaindústria
del cinema i el seu tarannà polifacètic, han convertit l’orgullós pare
de Maya (la filla que va tenir amb
Uma Thurman) en el perfecte mereixedor d’aquest guardó a “una
trajectòria professional il·lustre”.
Si per a ell va ser la brillantor hollywoodiana que amb tant d’afany
intenta sacsejar-se, Gael García
Bernal va liderar el desembarcamentllatí.Resaveure.Eltambéactor, director, productor però a més
(i un altre cop) cantant mexicà va
exhibirelseucaràctergairebéopo-

metres d’alçària que s’hauria instal·lat al costat del
mar, a l’espigó del gas, i que
hauria estat una nova icona
de Barcelona. El projecte
podria haver costat 32 milions d’euros. Collboni va dir
ahir que “cap ajuntament no
assumirà xifres desorbitades
per pagar una obra d’art”.

ALVARO BARRIENTOS / AP

Ethan Hawke ahir a Sant Sebastià

tum (diuen que talla en sec una entrevista si l’entrevistador no ha vist

gaudeixin tots els barcelonins.
Òbviament, la prioritat número
u és que sigui Carmela la que es
quedi als carrers de la ciutat de
manera definitiva.
Collboni va assenyalar que
Barcelona té un deute amb l’escultor, els treballs del qual s’han
instal·lat a grans ciutats de tot el
món, des de Boston i Chicago a
Venècia, Xangai o Rio de Janeiro, però que, tot i això, a Barcelona només té alguna obra d’etapes anteriors a l’actual, com el
bagul metàl·lic i les bales de canó instal·lades al passeig del
Born, que daten del 1992. No
obstant això, la instal·lació, a
l’abril, de Carmela al carrer Sant
Pere més Alt ha fet que sigui la
mateixa ciutadania la que demani una escultura seva. Carmela
formava part d’una exposició
sobre Plensa organitzada pel Palau de la Música, que cada any
programa un diàleg amb un artista plàstic. La mostra incloïa
tres escultures més dins del Palau i ha acabat fent que Carmela
ja formi part de l’imaginari
barceloní.

(que també celebrava el compromís amb la Fundació Aladina apadrinada per Carolina Herrera, la filla) va compartir amb l’equip d’El
hombre de las mil caras (amb Alberto Rodríguez, Eduard Fernández i un proper José Coronado al
capdavant).
García Bernal, que també és pare
i al novembre en fa 38, ja no és
aquell jove que va brodar la Mala
educación amb un Almodóvar entregat a la intensitat dels seus ulls
verds després de veure’l a Amores
perros, d’Iñárritu. Pel camí ha treballat amb els directors més grans,
de Werner Herzog a Jim Jarmuch.
D’Icíar Bollaín a Michel Gondry.
Ha guanyat un Globus d’Or pel seu
paper a la sèrie Mozart in the jungle
i s’ha convertit en un llatí influent.
Molt influent. Primer l’hi va reconèixer la revista Time i ahir va que-
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LA CONTRA
Gerhard Grenzing, constructor d’orgues
VÍCTOR-M. AMELA

Tinc 73 anys. Vaig néixer a Alemanya Oriental i visc a Barcelona. Construeixo orgues. Estic casat
amb la María Teresa i tenim dos fills, la Natalia (44) i el Dani (41). Em preocupen les necessitats
del món. Un rèquiem de Mozart em fa catòlic, una cantata de Bach em fa luterà

“Si veig llàgrimes a les cares,
vol dir que l’orgue és bo!
A l’església del Pi...

C

om sona un orgue?
Com el big bang, que va ser
una nota d’orgue, una explosió d’harmonia.
Comencem bé...
El seu ressò persisteix en tot:
fixa’t en els flocs de neu, tots diferents... i
tots harmònics! Per això reconeixem la música de l’orgue.
És una música de missa.
No és veritat! L’orgue és un instrument musical. No és religiós. De fet, durant més de
mil anys l’orgue va estar prohibit per l’Església catòlica!
No ho sabia... Per què?
Quan els lleons esbocinaven els màrtirs cristians als circs de Roma...sonava música d’orgue! Per això.
Tampoc no ho sabia.
Instrument pagà, el primer orgue conegut el
va construir el grec Ctesibi a l’Alexandria
del segle III a.C.
I com se li va ocórrer?
Va voler fer perdurar les notes de la flauta de
Pan, de manera que hi acoblar una manxa...i
així va inventar aquest instrument pitagòric.
Pitagòric?
Compleix l’ideal de Pitàgores d’intervals

JORDI ROVIRALTA

harmònics. Segles després, a Roma, Neró va
guanyar una competició d’organistes al circ.
Després es va tocar a les corts musulmanes,
Damasc, Còrdova... Després...segueixo?
Segueixi, segueixi...
El monjo Gerbert d’Aurillac, que després seria el Papa de l’any mil, Silvestre II, va portar
un orgue de Còrdova al monestir català de
Ripoll. I així va passar l’orgue a Europa.
I quan va entrar als temples?
Cap a l’any 1200: l’orgue va passar més
temps fora de les esglésies catòliques del
que fa que és dins, doncs. A les esglésies ortodoxes no hi ha entrat. I és veritat que la reverberació dels temples li va molt bé.
Què l’atreu més dels orgues?
Que és un instrument evolutiu, canvia a cada
generació. El violí no ha variat, però l’orgue
és un fidel mirall de cada època.
Expliqui-m’ho, això.
Si la llengua materna de l’orguener, el constructor de l’orgue, és el francès, l’italià, l’alemany o el català..., en tinc prou de sentir el
seu orgue per saber-ho. Cada època i país
impregna l’orgue i el seu so!
Qui ha estat el millor orguener?
Joan l’Alemany, cap al 1478. I els catalans
del segle XVI. Fins que vaig arribar a Ma-

Vint menes de fustes,
peces d’os, pell de be i
vaca, aliatges d’estany i
plom, ferro per a les soldadures, cartílags de
conill per a les coles, estopa...: tots aquests materials manipula l’artesà
Grenzing per construir
orgues al seu taller, i de
tot el món vénen a buscar-n’hi. Els millors organistes de l’orbe acudeixen al seu taller del
Papiol per provar
aquests meravellosos
instruments. Grenzing
és un home molt feliç
amb el que fa, veig com
vessa entusiasme pels
porus. I com que no
m’amaga la seva obsessió
per finalitzar l’orgue de
l’església del Pi, a Barcelona, suspès per manca
de calers, ho dic: fem-ho
possible, aprofitem que
tenim aquí el millor orguener del món!

IMA SANCHÍS

LLUÍS AMIGUET

llorca i vaig escoltar certs orgues prodigiosos mallorquins...
Què tenen d’especial aquells orgues?
Eren antics i havien sobreviscut a les cremes
de la Guerra Civil. Sonaven tan extraordinàriament que em vaig quedar a viure allà durant anys, per reparar-los i aprendre.
D’on li ve la seva passió pels orgues?
De nen no volia marxar de l’església per continuar escoltant l’orgue. A fora, el vent entre
les branques dels roures vells em semblava
el so d’un orgue... I als 16 anys vaig viatjar
per tot Europa només per veure orgues. I em
vaig presentar al taller del millor orguener
d’Hamburg i li vaig dir: “Jo em quedo aquí!”.
Quants orgues ha construït?
Tinc 220 fills, dels quals 79 són adoptats (reconstruïts): els altres han nascut del meu anhel d’abastar l’inabastable.
On els construeix?
Al meu taller del Papiol, i des d’allà viatgen
arreu del món.
Citi’m algun dels que ha construït.
El de la catedral de Brussel·les, el de l’auditori de Niigata (Japó), els dels conservatori
de Seül i París, el de la catedral de l’Almudena (Madrid), el del Palau de la Música, el de
Castelló d’Empúries, el de la catedral de
Mèxic...
Puc deduir que estic davant el millor
orguener del món?
Acabo de construir l’orgue més gran mai fet
a la península Ibèrica, amb 5.300 tubs: el
més gran té 8 metres de longitud, el menor
té 10 mil·límetres. Aquest orgue ja està a Radio France de París des de fa tres mesos, i incorpora innovacions com una consola elèctrica que sona a l’uníson amb la mecànica,
entre d’altres. Un gran col·lega orguener
m’ha dit: “Jo no m’hi hauria atrevit!”.
Què ha de tenir un orgue per ser molt
bo?
N’hi ha prou d’observar les cares de la gent
quan sona: si hi veig llàgrimes, l’orgue és bo!
Els més antics emocionen més.
Ah, sí? Per què?
Per l’energia fenomenal que contenen,
transmesa per l’orguener en la seva ànsia
d’arribar a l’inabastable: la vida llavors era
més dura i tot exigia més energia que avui, i
això sona en l’orgue, se sent! Això és una realitat comuna a totes les obres artesanes o
artístiques antigues.
Vostè pot fer orgues així?
Sí: aquest és el meu deure moral, el d’intentar-ho! I si en restauro un, respecto la seva
essència: jo no sóc ningú.
I quin és ara el seu repte?
Acabar l’orgue de Santa Maria del Pi: amb
menys volum projecta més so... Però està inacabat, no arriben diners: tant de bo pogués
acabar-lo, tant de bo...!
Es jubilarà algun dia com a orguener?
Quan el lleó ha tastat la sang, ja no pot deixar
de perseguir-la!
VÍCTOR-M. AMELA

PYMES Y AUTÓNOMOS

¿Por qué somos el primer banco para las pymes?
Porque nos ponemos en la piel de cada negocio
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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DaveBrubeck
va inaugurar
fa 50 anysel FestivaldeJazzque,sotael patrocinide
VolI-Damm,
arrencar el mesd’octubrecomel m6spotent dels darrers anys

tfl, que alguns consideren
d’un altre temps per5 que
moum~s de cinquanta mil
espectadors de pagament
i m~sde cent rail en ]es diferents activitats, que inclouen classes magistrals,
sessions a la Filmotecai la
participaci5 de nombroses restaurants i hotels.
En aquest sentit, el director artistic Joan Anton
Cararach va accentuar
’Temocionant proposta de
la Barbara Hend~cks
MonvinicEx~perience, que
servir~ d’homenatge al
mitic celler VegaSicilia, i
la inclusi5 de nous espals
dins del festival, cornaca el
Wit~moreClub i Casa Bo-

DavidCastillo
BARCELONA
Despr~sd’agralr i donarla
paraula alrepresentant de
l’empresa Datum, que patrocina el 484 Festival Internacional de Jazz de
Barcelona, el director de
TheProject Tito Ramoneda va parlar del miracle
que representa organitzar
m~s de cent acres i concerts amb un pressupost
d’un mili5 d’euros.AcontinuaciS, va anunciac que el
festival concedir~tla medalla d’or a la llegenda Jack
DeJohnette -un dels bateties histSrics de Miles Davis , Ramonedava destacar que "As un festivalpensat pel p0blic de casa nostra, per6 de gran projecci6
internacional. Juguem a
les grans lligues mundials
dels festivals de jazz".
Tamb8va assegurar que el
festival d’enguany era un
dels"m~spotents dels darLa nSmina dels contractats per aquesta edici6 alxi ho confnm~a:Chucho Vald6s & Joe Lovano
Quintet, el trio format per
l’esmentat Jack DeJohnette arab els fills dels no
menysllegendaris Coltrane i Garrison, Madeleine
Peyroux, James Rhodes,
Hiromi,Bill Fl~sell, James
Vincent McMorrow, Robert Glasper, Barbara
Hendricks, Michel Legrand, Asaf Avidan, Michael Nymphi Avishal Cohen dins d’una programaci5 que es desplegar~ per
dfferents espais de la ciutat i de Sant Cugat, com
ara el parc del Centre del
Poblenou -on es far~t el
primer d’oc~ubre tma sessi5 de dotze hores d’entrada lliure arab una bona representaci5 de grups i el
maridatge de restaurants
de cuines del mSn-,el Palau de la Mfisica Catalana,
l’Auditori, el Conservatori

Est~previstque
passinm~sde
cinquanta
rail
persones
pels
centactes
programats

,,
DeJohnette,
al centre,amb
els jovesColtrane
i Garrison,
rebr~la medalla
d’ocAsota,Legrand
i la cubana
Daym~
Arocena
¯ ARXIU
del Liceu, la sala Luz de
Gas, BARTS,
]a Font M~gica de Montjuic, el Haclem
Jazz Club, el Monvinici el
Silken Gran Havana Hotel, entre d’altres. A mOs,
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es recupera el FestivalFlamenc de Barcelona De Caj6n!, en aquest cas amb
col-laboraci6 de la revista
Time Out, que aquests
dies ha passat a ser gratui-

ta i distribuida en diferents punts de la ciutat.
Ramonedava recordac
que, tot i arribar nora,s a
la 48 edici5 -es va suspendrc durant dos anys a la

d~cada dels setant~, fa
cinquanta anys que "Dave
Brubeckva posar les primeresnotes del festival",
pal qual han passat les
grans figures d’aquest es-

nay, que presentaran propostes enogastronSmiques al voltant de cada un
dels mfisics que hi actuaran". Cacacachvavolerposar ~mfasi, ~ mateix, a
debuts ben significatius,
des de la jove cantant cubaaa Daym~Arocena fins
a l’octogenati Michel Legrand, c~lebre compositor
d’infinitat de bandessonores des de comen~ament
dels anys cinquanta, corn
ara la de les pel.licules
Yentl de Barbra Streisand
i Els paraigi~es de Cherbourg de Jacques Demy.
Veterania ijoventut, claus
de la nova edici5 del VollDatumFestival. ¯
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LA VIRTUOSADEL PIANO
Nohaymejorconcierto ni
placer mayorque escuchar
a la gran Mar[haArgerich
interpretandoen directo
el Quintetopara pianode
Schumann.Y eso solo
es pesible, a cor[o plazo
al menos,si acudesel
5 de octubreal Palau
de la MdsicaCatalana.
El programatambien
incluye obrasde Bachy
Brahms.Placer de dioses.
En’oadas
en palaumusica.cat

EL REYDEL ROCKEN ESPA~IA
El 24 de septiembre,en la plaza de
toros de Las Ventas,Loquillo dar~
el concierto m~simportante de su
carrera. El eventose grabar~en
directo parasu posterior edici(~n en
disco y DVDy te dar~ la oportunidad
de repasar esos grandesexitos
que tantas veces hemoscantado.
Entradas
Premium
Rocker
Ticketen
Ioquillo.com/lasventas
132 Octubre2016
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UNA VOZ PARA RECORDAR
La cantante estadounidense
NorahJones, que el
pasadornes de julio
tuvo su segundohijo,
regresa a EspaSael 18 de
noviembrepara dar un
dnico concierto en nuestro
pa~s.Ser~ en el Palacio
Municipal de Congresos
del Campode las Naciones
de Madrid. En 61 dar~ a
conocer su nuevodisco,
DayBreaks,en directo.
Entradas
enlivenatlon.es

ESTAVEZ NOVIENESOLO
Passengersolo dar~ un
concierto en EspaSa,
en la sala Razzmatazz
de Barcelonael 6 de
noviembre.
Esos[, esta vez,
dejar~de lado el formato
acListico para acompaSarse
de su banday presentar
Youngas the Morning
Old as the Sea,su dltimo
trabajo reciensalido del
estudio de grabaci6n.Junto
a los nuevostemas,tocar~
cl~sicos comoLet HerGo,
en un showmuyespecial.
Entmdas
en doctonnusic.com

espectacles
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ALTRES ESCENARIS POSSIBLES

Migdia de ressaca i suor
El cotitzadíssim Marco Mezquida va actuar a la plaça de la Vila de Gràcia en ‘L’hora del jazz’
FERRAN NADEU

NANDO CRUZ
BARCELONA

Una parella de noucasats veu sortir del lavabo del bar Coruba de la
plaça de la Vila de Gràcia el pianista Marco Mezquida. En si, això no
és cap gran notícia. Excepte perquè és migdia i el dia abans a la nit
l’havien vist actuar a La Pedrera. I
perquè trobar-se dues vegades en
24 hores amb aquest menorquí de
29 anys és com trobar-se el Correcamins en una parada del bus esperant el 39.
El primer semestre del 2016,
Mezquida ha actuat més de 100 vegades i ha participat en una desena de gravacions. I ja té concerts
tancats a un any vista. A Brusselles, Milà i Colònia. A Sòria, Cadis i
Santander. Al Jamboree i al Palau
de la Música. Per actuar sol, amb el
trio de Giulia Valle o amb Chicuelo. Per tant, ¿què fa sortint d’un
bar de Gràcia un diumenge al matí? ¿Que potser té el dia lliure?
No. A 20 metres de la porta del
lavabo hi ha l’escenari. L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya organitza des
de fa 26 anys el festival L’hora del
jazz. Aquest any, la retallada de la
subvenció ha limitat el programa
a 11 concerts. Diversos són gratuïts

33 Jazz al migdia 8 El pianista, diumenge al migdia, a la plaça de la Vila de Gràcia.

El menorquí
despunta com
un dels pianistes
amb més
futur del país
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i se celebren cada diumenge al migdia a la plaça de la Vila de Gràcia. A
peu d’escenari Mezquida espera el
contrabaixista Manel Fortià, amb
qui ha gravat el disc My old flame. Un
piano de cua Yamaha ocupa pràcticament la meitat de la modesta tari-

ma. Ja només hi falta ell.
Hi ha unes 200 cadires plegables
al davant de l’escenari. El públic omple el flanc esquerre, i al dret només
hi ha un espectador. Si això fos un
combat de hip-hop, el guanyador
seria MC Mezquida i MC Fortià no

passaria a la segona ronda. Però el
motiu del desequilibri és tot un altre. Al flanc dret el sol pica fort i el
flanc esquerre és a l’ombra. El duo
planteja un repertori molt agradable a l’oïda, encara que ben sovint
els seus dits reclamen vertigen i velocitat. No ho poden evitar. És part
del joc.
Els clients de les terrasses potser no són conscients que estan
sentint de fons un dels pianistes
de jazz amb més futur del país. El
públic assegut al davant de l’escenari, sí. Mentre Mezquida i Fortià
juguen al voltant d’una peça colombiana, un noi de la cinquena fila mou el cap de dalt a baix, assentint de plaer. A primera fila s’hi asseu un matrimoni d’uns 80 anys.
Ell és cec.
Els bancs són plens. Fa un matí esplèndid. El trànsit rodat és intens al centre de la plaça: bicicletes
de dues i quatre rodes, patinets,
patins... Una dona acosta la cadira de rodes de la seva vella mare a
l’escenari. Mezquida hi fa tamborinar tres campanetes que pengen
sobre el piano. Fortià frega un ram
de petxines i cascavells contra les
cordes del contrabaix. Dringadisses i carrisquejos. La música no és
fàcil o difícil.

Suor i ulleres de sol
El sol treu el nas entre els edificis i es menja més i més terreny a
l’ombra. El sol ja inunda l’escenari. Mezquida busca entre les tecles
del piano un sender diferent mentre trasteja també amb uns picarols. Té l’esquena xopa i encara no
s’ha tret les ulleres de sol. Un pare
remulla el cap del seu fill a la font.
Algunes senyores fan anar fort el
ventall. Un veí surt al balcó d’un
quart pis mentre es renta les dents
i es queda allà encantat. Sis minuts
amb el raspall a la boca.
Mentre Mezquida i Fortià reconstruïen partitures de Keith
Jarrett i per a Charlie Haden, el
públic ha reconstruït la plaça. Els
espectadors més endarrerits han
anat portant les cadires de la grada
sol a la grada ombra. Hi ha més de
200 persones assegudes a babord.
Si aquesta plaça fos un vaixell ja
s’hauria escorat i enfonsat. A estribord només hi ha un espectador.
Mentrestant, l’espai que ja no ocupen les cadires del concert ni les
de les terrasses s’ha transformat
en una pista circular de patinatge.
Nens i nenes fan voltes i voltes al
voltant de la torre del rellotge.
En menys d’una hora han passat tres camions de les escombraries, però avui la banda sonora l’han
posat Mezquida i Fortià. «És un
plaer tocar al matí amb una mica
de ressaca i suor», confessa al seu
auditori entusiasta i agraït. Abans
d’anar-se’n improvisa un enginyós
embarbussament: «Les distribuïdores distribueixen els discos,
però ni els músics ni el públic sabem on els distribueixen. Avui tenim la sort que no estiguin distribuïts. ¡Són tots aquí! ¡Junts!» I assenyala una paradeta deshidratada
que desafia els últims rajos de sol
de l’estiu. H
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Una llegenda de la música

“Abans
de morir
ho vull haver
provat tot”
Michel Legrand, compositor i pianista,
actua al Festival de Jazz de Barcelona
ESTEBAN
LINÉS
Montargis
Enviat especial

Als 84 anys, l’activitat que desplega Michel Legrand és literalment
sorprenent. A més de ser un polifacètic i exitós creador de músiques de perfil divers (simfònica,
clàssica, jazz, chanson, òpera, pop
i, sobretot, de pel·lícules), la hiperactivitat l’ha portat al llarg de
la seva existència a no estar-se
aturat en cap moment. Autor
d’unes 200 bandes sonores de
pel·lícules, guanyador de tres Oscar en aquest apartat (El cas Thomas Crown que va dirigir Norman
Jewison, Estiu del 42 i Yentl), director de cinema, molt involucrat
en la nouvelle vague, Legrand ha
fet una amplíssima carrera com a
compositor, arranjador i intèrpret
de jazz, gènere en què ha treballat
amb nombroses glòries (Miles
Davis, Coltrane, Bill Evans, Ella
Fitzgerald); ha exercit d’acompanyant, compositor i director musical d’estrelles d’altres àmbits
(Maurice Chevalier, Henri Salvador, Charles Aznavour, Frank Sinatra, Jessye Norman, Barbra
Streisand), i durant molts anys
també ha estat cantant de la seva
pròpia música. Entre altres coses.

També de sorprenent es pot
qualificar el fet que no hagi actuat
mai a Barcelona, cosa que la pròxima edició del Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona repararà
l’11 de novembre (Palau de la Música). A la seva bonica residència
ubicada a Montargis, Legrand rep
La Vanguardia fent el que realment li agrada: treballar.
És sorprenent que no hagi actuat mai a Barcelona, oi?
No, no hi vaig estar mai per feina,
però vaig tenir durant deu anys
una casa a Empuriabrava, i un vaixell. Molt agradable. De fet, crec
que a Espanya només vaig actuar a
Madrid, al seu Festival de Cinema, amb Claude Lelouch. Però estic molt content de fer-ho, cregui’m. Al concert de Barcelona hi
vindré en format de trio i només
tocarem les meves obres, coses
per al cinema, peces de jazz que
vaig escriure per a Ray Charles,
Stan Getz o Miles Davis.
Amb Davis i també amb John
Coltrane i Bill Evans va treballar quan vostè només tenia 26
anys al disc Legrand jazz. Com
recorda aquells temps?
Va ser el meu primer disc americà.
El 1954 havia gravat amb la Columbia a París l’àlbum I loveParis i
va ser un grandíssim èxit, se’n van
vendre vuit milions de còpies. Encara que no vaig veure res en con-
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cepte de royalties, allò em va servir de trampolí, perquè aleshores
estava treballant amb Maurice
Chevalier a Nova York i em van
cridar els de la Colúmbia per dirme, crec que com a compensació,
que fes el disc que volgués amb els
músics que em vingués de gust. I
vaig decidir gravar amb Miles Davis, Herbie Mann, Coltrane,
Evans...
Com va ser el seu primer contacte amb Davis?
No ens coneixíem; em va convidar
a casa seva. Vaig tocar una mica
les orquestracions que havia preparat. Ja m’havien advertit els
meus amics músics de Nova York
que “Miles és una persona molt
especial” i ja anava preparat. Va
arribar, va escoltar, li va agradar,
es va asseure i va començar a to-

EL PROGRAMA COMPLET DE FESTIVAL DE JAZZ
Ahir es va presentar el cartell
complet de concerts i altres
activitats de la 28a edició del
Festival de Jazz de Barcelona.
Ho van fer Tito Ramoneda,
director de la promotora The
Project, i Joan Anton Cararach, director artístic del
cicle. A més dels noms que ja
són coneguts, com Chucho
Valdés & Joe Lovano Quintet,
el trio Jack DeJohnette, Madeleine Peyroux, Michel Legrand o Michael Nyman, es va
revelar que la medalla d’honor serà per a Jack DeJohnette, que el concert inaugural
l’oferirà la llegendària forma-

ció Los Van Van el 20 d’octubre, que actuaran Roberto
Fonseca i Sarah McKenzie, i
que Barbara Hendricks oferirà un segon recital en homenatge al celler Vega Sicilia.
També es va explicar la jornada Jazz & Food (1 d’octubre),
amb dotze hores de música i
menjar exquisit, la col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, i la inclusió de cinc
concerts del desaparegut
festival De Cajón! El certamen oferirà en total 136 activitats, 103 de les quals són
concerts. El pressupost és de
gairebé un milió d’euros.
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THE PROJECT

car. Des del primer tema va venir i
em va preguntar si li agradava
com tocava la meva música. Va ser
un moment molt especial de felicitat. Vam ser amics i vam col·laborar fins a pràcticament la seva
mort.
Una de les pel·lícules que més
fama li va donar en aquells
temps va ser Els paraigües de
Cherbourg.
Havia fet anys enrere Lola amb
Jacques Demy, a començaments
dels seixanta, i un dia em truca per
dir-me que ha escrit un guió, que
el vol rodar en blanc i negre com
Lola. M’envia el guió i el llegeixo
tres vegades, l’havia titulat La fidelitat o els paraigües de Cherbourg. Truco a en Jacques i li dic,
“això és un musical”, i ell diu que
és en blanc i negre, una pel·lícula
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

A peu de piano. Si
alguna imatge reflecteix el
veritable Michel Legrand
és la que ofereix en plena
activitat creadora, ja sigui
component, escrivint,
assajant o interpretant.
El seu currículum artístic
es remunta a quan va
estudiar al Conservatori
de París a les ordres, entre
d’altres, de Nadia
Boulanger

seriosa. Un dia el vaig a veure, li
toco la melodia i em diu que és formidable, que era un estil musical
nou. En Jacques decideix reescriure la pel·lícula, i ho fa en un
mes. Però vam buscar diners per
finançar-la i no vam trobar ningú
que volgués apostar pel projecte.
Vam cridar una persona molt involucrada en la premsa cinematogràfica, i va aconseguir finançament d’una amiga. La pel·lícula es
va fer precàriament, Catherine
Deneuve no va cobrar res..., i ningú no la va voler distribuir. El nostre amic va collar els distribuïdors
més importants que hi havia a París i es va acabar estrenant. Havia
d’estar a la cartellera tres setmanes i va acabar estant-hi nou
mesos.
En alguna faceta professional
es troba vostè especialment a
gust?
Quan vaig acabar el conservatori
no sabia si volia ser compositor
clàssic o de jazz, pianista clàssic o
de jazz. No vaig voler triar, i per això m’he passat tota la meva vida
fent de tot perquè no he volgut
mai elegir. Vaig començar sent orquestrador els cinquanta, i al cap
de deu anys no vaig poder més. I
llavors va arribar la nouvelle vague, i vaig treballar amb tothom:
Demy, Godard, Chabrol, Varda,
Resnais. Tampoc no vaig poder
més i me’n vaig anar als Estats
Units per provar en el cinema
americà. Els meus amics de la
nouvelle vague em van dir que si
era boig. Vaig descobrir i em vaig
endinsar en el jazz, i així successivament. Si faig una cosa gaire
temps ja no m’interessa. I he tingut la immensa fortuna que sempre he fet el que m’ha donat la gana, no vaig fer mai res que no volgués fer.
No està cansat, ara que té gairebé vuitanta-cinc anys?
Si no treballés, no sabria què fer en
aquest fotut planeta. Abans de
morir ho vull haver provat tot,
amb o sense èxit, només per saber
quina és la meva capacitat, fins on
puc arribar: acabo de fer música
per a una obra de ballet de dues
hores i mitja, la setmana que ve
gravo una peça amb orquestra
simfònica, estic preparant una
òpera amb el cineasta Jean-Jacques Annaud...
LLEGIU UNA VERSIÓ MÉS ÀMPLIA
DE L’ENTREVISTA AMB LEGRAND A
www.lavanguardia.com

Se cumplen
asesinato d
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Carme Forcadell va donar suport divendres en un acte d’entitats a Barcelona a l’exconseller Francesc Homs, que declararà demà davant el Suprem. MANOLO GARCÍA

De l’amenaça als fets: el curs
judicial més calent per al procés
El 2017 començarà el judici pel 9-N i Forcadell s’enfronta a una inhabilitació
MARIONA FERRER I FORNELLS
MADRID

Francesc Homs trepitjarà demà al
matí el Tribunal Suprem acompanyat de bona part dels protagonistes del procés. Serà la primera declaració d’un curs que es preveu calent judicialment per a l’independentisme. Després de quatre anys
sota l’amenaça del govern de Mariano Rajoy, finalment s’activa la via
penal. Ho farà amb l’inici del judici
pel 9-N, que serà, previsiblement, a
principis de l’any que ve. I també
amb la capacitat del Tribunal Constitucional (TC) de demanar la inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per desobediència. Si no ho resol, la fiscal general de l’Estat, Consuelo Madrigal, ja
ha promès fer tot el que calgui per
aturar el procés.

Judici pel 9-N
El TSJC rebutja els recursos de
Mas, Ortega i Rigau
Si no hi ha cap tomb d’última hora,
tant l’expresident de la Generalitat
Artur Mas com l’exvicepresidenta
Joana Ortega i l’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau seuran
aquest curs al banc dels acusats del
TSJC per presumptes delictes de
desobediència, prevaricació i mal-

versació de fons públics. El tribunal
ha de decidir encara quan fixa la data. Tot dependrà de com les parts
allarguin la tramitació del 9-N. De
moment el TSJC ja ha desestimat els
recursos de Mas, Ortega i Rigau. Insisteix en la “conscient resistència”
dels tres polítics a la prohibició del
TC, mentre que el fiscal descarta penes de presó. El cas d’Homs va per
separat al Suprem, ja que té la condició d’aforat com a diputat del Congrés, i s’enfronta a una inhabilitació.
El tribunal madrileny va rebutjar la
petició del jutge català de dur tota la
causa junta. El govern de Mariano
Rajoy obté així dos focus mediàtics.

Inhabilitació de Forcadell
L’Estat no té previst accelerar,
per ara, la via penal
Si algú està a la diana aquest curs polític és Forcadell, que s’enfronta a
una possible inhabilitació. De moment tant l’Estat com el TC han decidit allargar el tema. Consideren
que prendre una mesura tan dràstica seria donar ales a l’independentisme i argumenten, a més, que primer
cal que l’alt tribunal decideixi si té
competències per convertir-se en
una cort penal per frenar el procés.
L’octubre de l’any passat va entrar en
vigor una reforma exprés del PP perquè així sigui, però els magistrats estan dividits sobre quines són les se-
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Previsió
El Govern
dóna per
fet que el TC
inhabilitarà
la presidenta
del Parlament

ves verdaderes competències. Forcadell defensa que no ha violat la
Constitució i que si va tirar endavant
el ple de desconnexió al juliol va ser
en defensa de la “llibertat d’expressió”. El Govern dóna per fet que la
presidenta del Parlament acabarà inhabilitada i ja treballa en una resposta en funció del moment polític en
què el TC prengui la decisió. No vol,
de moment, ensenyar les cartes.

Conselleria d’Exteriors
El TC també aparca la decisió
sobre el departament de Romeva
El Constitucional té sobre la taula
un segon incident d’execució per incompliment de les seves sentències.
Però si no té pressa amb el de Forcadell, amb aquest encara menys, ja
que entra directament en conflicte
amb les decisions que ha pres. El gener passat la Moncloa va demanar la
suspensió de la conselleria d’Exteriors. Això va fer l’alt tribunal de
manera automàtica. El conseller
Raül Romeva, però, va continuar
amb les seves tasques. L’únic que va
fer va ser canviar el nom de la conselleria, d’Afers Exteriors a Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors
i Transparència. Sorprenentment,
el juny passat el TC va esmenar Rajoy i va decidir aixecar el veto a la
conselleria. Només manté la suspensió del nom exteriors.

Investigació a Andorra
L’Estat s’enfronta a la justícia per
la guerra bruta contra el procés
El procés traspassa fronteres. I per
primera vegada la guerra bruta de
l’Estat ha topat amb els tribunals.
La justícia andorrana ja investiga la
presumpta coacció que va exercir el
govern espanyol sobre els directius
de la Banca Privada d’Andorra
(BPA) per filtrar informacions que
perjudiquessin el procés sobiranista. Ho va decidir a finals d’agost el
jutge Canòlich Mingorance un cop
acabada la instrucció del cas BPA
sobre presumptes il·legalitats de diversos directius de l’entitat. L’accionista majoritari del banc, Higini
Cierco, va denunciar pressions,
amenaces i xantatge d’autoritats espanyoles perquè revelessin informació sobre Jordi Pujol i també per
trobar alguna cosa que hi involucrés
Mas, l’actual vicepresident, Oriol
Junqueras, o familiars seus.

L’herència de CDC
Tot a punt per al judici del cas
Palau, set anys després
Enmig dels fronts judicials pel procés, el nou PDC s’haurà d’enfrontar
a l’herència més fosca de CDC. Set
anys després que explotés l’escàndol, finalment només queda que
l’Audiència Nacional fixi una data
per a l’inici del judici pel cas del Palau de la Música. Haurà de decidir si
passa davant o va al darrere del judici pel 9-N. I és que els dos casos comparteixen tant fiscals com lletrats.
Sense anar més lluny, l’advocat d’Artur Mas és el mateix que el de CDC
en el cas Palau. Quin procés començarà primer? Tot dependrà de com
les parts allarguin la tramitació pel
9-N. El Govern calcula que el judici
a Mas, Rigau i Ortega al TSJC serà a
principis del 2017.e
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De momento no hay
planes para hacer
un disco de dúos
con Luz, pero ella ya
cantó ‘These days’

“Mi público fue a ver
esta gira a Nueva
York sin saber qué
era y le encantó”

En el Campoamor
hubo gran conexión
con David Lindley,
cuyas raíces celtas
están presentes

“Tocamos mis canciones; la música está
muy enraizada con los ritmos flamencos,
pero no significa que sea flamenco”
–¿Y con qué se va a encontrar el público?
–En “Song y Son” tocamos mis
canciones. La música está muy
enraizada, tiene raíces en el estilo
de las guitarras flamencas y en los
ritmos flamencos, pero, por supuesto, esto no hace que sea flamenco.
–¿Cómo transcurre la sesión?
–Raúl comienza tocando canciones de su último disco, “Razón
de Son”. Yo me uno a él con una
canción que grabamos en Haití
cuando estuvimos los dos a principios de año para el Jacmel Song
Summit, titulada “Let the rhythm
lead”. Y luego tocamos mis canciones.
–Canciones que ya son parte
importante de la historia del
folk/rock del siglo XX.
–Tengo muchas canciones y
estamos tocando aquéllas que nos
dan la oportunidad de unirnos
musicalmente. Estamos tocando
las conocidas, pero también algunos de mis mejores temas.
–Sus vínculos con España y
especialmente con Asturias son
muy sólidos, ¿a qué se debe tal
conexión?
–Dos de mis mejores amigos,
Béznar Arias y Tino di Geraldo,
son de Asturias, así que he tenido
la oportunidad de pasar tiempo
en Avilés y en Oviedo también.
He ido allí a fantásticas fiestas
con Luz Casal, donde aprendí lo
que es la comida asturiana, la sidra… Cuando traje a mis amigos
Jonathan Wilson y la banda “Dawes” a España, Avilés fue una de

SAN MATEO 2016

“

JACKSON BROWNE | Presenta la gira
“Song y Son” mañana junto a Raúl Rodríguez

Javier BLANCO
Jackson Browne, cantautor, figura clave en el mundo folk, rock
y pop de la música americana, regresa a Oviedo tras un inolvidable concierto (suele comentar él
mismo) en el teatro Campoamor
en el año 2010 en compañía de
David Lindley. Llega a San Mateo (mañana, 23.15 horas, plaza
de la Catedral) con la gira “Song
y Son”, que comparte con Raúl
Rodríguez.
–¿Cómo surgió esta gira y esta colaboración con Raúl Rodríguez?
–Raúl y yo somos amigos desde hace varios años. Nos conocimos cuando yo me uní a Kiko Veneno y a su banda en un concierto
en Almería. Raúl era el guitarrista
flamenco de la banda de Kiko. Tocamos juntos en el Palau de la Música de Barcelona con David
Lindley y Tino di Geraldo. Siempre hemos disfrutado tocando juntos y cuando me invitó a tocar en
el Festival de flamenco de Nueva
York, a principios de año, yo fui
muy feliz al unirme a él y a sus
músicos. Ellos son tan buenos músicos como los puede haber en
cualquier otro lugar, y es muy divertido pasar tiempo con ellos.
–Estos ambientes españoles,
flamencos, han ampliado su
universo sonoro o mantiene intacto su estilo.
–Sí, mi universo ha crecido al
tocar con ellos. Es una buena forma de decirlo. Mi público vino a
los conciertos de Nueva York sin
saber qué esperar y le encantó.

Domingo, 18 de septiembre de 2016

Jackson Browne. | RICARDO SOLÍS

las ciudades que nos dio la bienvenida más cálida.
–Ya que cita a Luz, ¿hay planes para hacer un disco a dúo
con ella?
–No hay planes de hacer duetos con Luz, pero Luz cantó mi
canción “These days” en Oviedo
y en Barcelona, y justo dos días
más tarde se unió a Raúl y a mí
con esa canción en su festival en
Boimorto, Galicia.
–Vuelve a Oviedo tras su
concierto en el Campoamor en
2010, ¿qué sensación le quedó
entonces?
–Recuerdo a un público muy
cálido, un teatro muy bonito y
también la gran conexión que
tuvo la audiencia con David
Lindley, cuyas raíces celtas están presentes en todo lo que toca. Lindley está también muy
conectado con la música de
África y del Medio Este. Él es
un puente, como en España es
“Razón de Son”. Es el mismo tipo de puente. Y en “Song y
Son” Raúl y yo estamos a medio
camino.

Conexión astur-norteamericana
Jackson Browne se reunió el pasado domingo con muchos de sus amigos asturianos en el Festival de Boimorto, en La Coruña, que cada año organiza Luz Casal. Un encuentro muy consolidado en el que la cantante reúne a diversas figuras de la música nacional e internacional. Jackson Browne –tercero por la izquierda en la imagen– acudió a esta cita y allí coincidió con el promotor y músico asturiano Béznar Arias –primero por la izquierda–, el líder de “Stormy Mondays”, Jorge Otero –a continuación–, y Willie Neil.
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Adéu a la
feina per
compte aliè?
Digitalització, externalitzacions
i preferències generacionals pinten
un futur freelance per als ‘millennials’
Jordi Goula
Barcelona.

Resulta curiós veure cada mes
–quan apareixen les estadístiques
del mercat laboral– les crítiques
que es fan en general a la poca importància que tenen els contractes
indefinits i després escoltar persones que es dediquen a la captació
de talent. Alguna cosa no quadra.
Vegem-nealgunsexemples.“Anivell global, l’any 2020, el treballador fix amb un lloc per a tota la vida representarà un percentatge
més petit de la massa laboral. En
les entrevistes que duem a terme
per a perfils digitals, comprovem
com els millennials molt sovint no
volen sentir a parlar d’un lloc de
treball fix, volen una dedicació limitada per combinar amb altres
activitats i feines, que formen part
de la seva vida personal. Per això,
el grup de treballadors que més està creixent és el dels freelances”,
afirma Sylvia Taudien, CEO i fundadora d’Advantage Consultores
& Indigital Advantage.
Abundant en aquesta apreciació, un recent informe d’Adecco,
El futur de la feina a Espanya, es
diuque,finsara,lesrelacionslaborals es basen en la formalització
d’un contracte de treball, però que
en el futur, “les relacions laborals
també ampliaran el seu espectre
com ja s’està començant a notar en
fórmulestalscomlasubcontractació de funcions, la feina com a autònom i per projectes, freelances
per a microprojectes des del núvol o el proveïment participas’estima que
tiu
i
altres
serà el
percentatge de formats d’innovació oberta...”.
‘millennials’
El professor Sisobre la força
laboral el 2025 mon Dolan, que
dirigeix la càtedra The Future of Work Chair a
Esade, es mostra taxatiu sobre això i assegura que “entrarem en
l’era de la pluriocupació mutant:
constantment deixarem feines i
ens n’incorporarem a noves; tindrem una cartera laboral per no
dependre d’una sola empresa, i hi
haurà incertesa. La feina del futur
estarà marcada per la digitalització, la globalització i la virtualitza-

75%

ció. El teletreball és imparable...”.
Però no només és això. Va un pas
més enllà i afirma que “el paradigma bàsic és que passem de l’eficiència a l’eficàcia. L’eficiència
s’aconseguirà amb robots a curt
termini. Pel que fa a l’eficàcia, s’estima que l’any 2040 la intel·ligència artificial arribarà al mateix nivell dels humans i començarem a
competir amb màquines”. Després de mostrar-se positiu malgrat
tot, perquè “crearem llocs de treball que avui ni tan sols podem
imaginar”, afirma que “al món de
demà no farà falta sortir de casa
per buscar feina, caldrà crear feina”. Aquest és el panorama, que li
fa concloure que “s’està acabant
l’època de la feina per compte d’altri”.
Són moments complicats, de
canvi constant, per gestionar les
plantilles. Per Jeroen Merchiers,
responsable d’Airbnb per al sud
d’Europa i Rússia, “les empreses
tecnològiques tenen una manera
de fer les coses que connecta més
amb els millennials”. I adverteix
les empreses tradicionals que “si
no canvien la seva cultura ho tenen cru. El primer problema rau
en els seus directius. Avui es necessiten líders, no caps; gent amb
més imaginació que comandament”. Apunta que els joves “estaran en una empresa en la mesura
que sentin que aprenen i aporten.
Si no, se n’aniran. Saben que si no
troben feina aquí poden anar a una
altra part del món. L’esperit nòmada no és una exclusiva seva, però els millennials el porten en el
seu ADN”.
Noes potperdredevista tampoc
que, segons un estudi dut a terme
perlaconsultoraDeloittesobreels
millennials, s’estima que el 2025
aquestsrepresentaranel75%dela
força laboral del món. Això, per
descomptat, genera un problema
addicional: el de la convivència.
Segons Sylvia Taudien, “en l’actualitat ens trobem en una fase en la
qual les quatre generacions cohabitenenl’entornlaboralionlaclau
resideix en el sharing. Cal compartir coneixements i maneres de fer i
s’ha de dur a terme de forma transversal. És a dir, dels baby boomers
als millennials i viceversa”.
Joana Sánchez, presidenta d’Inesdi, Digital Business School, in-
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Barcelona
i els recursos
humans

KATJA ENSELING.

Els joves
prefereixen
estar en una
empresa en
la mesura
que senten
que aporten
i aprenen

sisteix en el sistema d’organització de la feina. “El sistema basat en
l’ocupació per compte d’altri canviarà. Avui ja estem vivint un problema seriós d’encaix de professions. A Inesdi, ens ve gent que ha
acabat carreres universitàries però no està preparada per al mercat,
s’ha de preparar en disciplines digitals...”. I prossegueix. “No hi ha
prou talent digital. El millennial se
centra en la feina que el satisfà. Estem envoltats de problemes. Per
exemple, no s’ensenya a la gent a
recuperar-se després d’un fracàs.
I qui no accepta el fracàs, s’enfonsa. També hi ha molts millennials
amb una excel·lent preparació
universitària que no troben el seu
lloc al mercat. No els han ensenyat
a buscar-se la vida. Nosaltres els
ensenyem, sobretot, a no tenir
por”.Taudienafegeixque“ésmolt
fàcil ensenyar màrqueting , però
molt més difícil ensenyar a mou-

re’s en el mercat laboral”.
Les noves generacions manegen
valors diferents. Merchiers, per
exemple, diu que “a Airbnb tothom té participació. Fa vuit anys
teníem 3 persones i ara en som
2.500. Per cada lloc que es crea rebem 200 candidats potencials. En
la selecció hi ha la clau... i després
en una intensa comunicació. No
volem gent que vulgui estar amb
nosaltres només per diners. Cada
vegada són més els que entenen
que l’èxit personal no es mesura
només en diners...”.
Aquest és el panorama. Un gran
canvi! Segur que tot anirà per
aquest camí, però admetent les
enormes diferències generacionals, em costa de veure com els millennials que no tinguin un “matalàs” familiar que els permeti obviar guanyar diners immediats, no
hagin de cedir en el seu plantejament, encara que sigui en part 

Joves, molt joves
i emprenedors
en un mercat
global seran
alguns dels
protagonistes del
3r International
HR Conference
Barcelona que
tindrà lloc al
Palau de la
Música el 7
d’octubre, organitzat per Advantage Consultores,
i en què participaran, entre
d’altres, els
CEO més joves
d’Espanya (Pangea) i Europa
(Kidscode)

Les claus per a la convivència generacional
Per Gary P. Cormier, director de
HR Consultoring de la Universitat de Harvard, “els llocs de treball cada vegada tenen més empleats de diferents generacions.
Una de les coses que han d’aprendre a fer els departaments de
recursos humans és adaptar la
manera que tenen d’adreçar-se
als empleats en funció de la generació de la qual provinguin. Per
exemple, el que és important per
a una generació no ho és per a
una altra”.
I recorda: “Quan vaig començar

a treballar, vivíem per a la feina, ara
les noves generacions pensen a
treballar per viure. La forma en què
fan servir la tecnologia és molt diferent.
Fins i tot aquí, a la Universitat de
Harvard, les generacions més joves
passen més temps a les xarxes socials que utilitzant el correu electrònic o
el núvol. Per la qual cosa hi ha un
canvi tecnològic molt gran, de la
mateixa manera que hi ha un canvi
en la manera d’arribar a ells. A més,
volen buscar un feedback més important sobre el seu progrés en la feina o

que aquesta sigui més equilibrada”.
Finalment, adverteix que
“361.000 nadons neixen al món
cada dia, i l’any 2020
el 85% de la força laboral estarà
formada per millennials, per la
generació X i per la generació Z.
Això afectarà el paper que tindrà
recursos humans en el futur. És
molt probable que recursos humans hagi de transformar-se per
tenir una funció on el lloc de
treball sigui més una experiència
emocional i aspiracional”.
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COMPANY

"El aumento de d mandainmobi[iar a imp[icar
una mayor profl siona[izacion
de[ mercado"
ClaudioHasbun,AdrianGaskiny
FedericoRichardson,
sociosde BPC
BARCELONA
PROPERTY
COMPANY
arce[ona Property Company empez6 como una
aventurade tres socios
provenientes de diferentes
partes de[ mundoque no se sentian identificados con ta oferta que
actua[mente proveian Las agencias
inmobiLiarias, porque, comoexpLican, "se centran en su producto de
car[era, en [ugar de focaLizar su
atenci6n en Lo que buscae[ c[iente.
Pretendemosentonces, poder adecuarnosa Los intereses que quiere
e[ consumidorfinaL, dandoen eL
caminoun trato exquisito y personatizado.

~

-~,Qu6 ofrecen ademds
de compraventay alquiter? H~blennos
de sus
servicios de reformas de viviendas,
Barcelona Property Companyo~rece una va
riedad de servicios, tal comopeque~asre
formas hasta reformas integrales. Siempre
respetamos
lo antiguo, lo cl~sico de la arqui
tectura y lo mezclamoscon elementos modernos; nos encanta rescatar los suelos hidr~ulicos,la vueltacata/anay lucir las vigasde
maderaquetanto caracteriza la arquitectura
catalana Ademssde reformas, proveemos
a nuestros clientes un servicio de bosqueda de piso hecha a medida;hay clientes que
necesitan una propiedadespecial y nosotros
querremos
quee[[os est~nf:elices, por lo cua[
a [raves de network somoscapacesde poder
curiosamente, nuestros dos primeros procontinuadopero implicar~ cadavez un merca- ejercer de Personal Shoppery satisfacer a
yectos, ubicadosen el Mercat de la Boqueria do m~sprofesiona[izado, dondelos clientes
muchosclientes con diferentes presupuestos
(Les Rambles)
y el otro al [ado del Palaude
exigir&n ross por su dinero. Esto crear8 opop y necesidades.
Mt]sica (El Born), fueron comprados
por invep tunidadespara constructores, no tanto de vi
sores espafioles
viendasnuevassino en la rehabilitaci6n

-Se comentaque et mercado
inmobiUarioest& repuntado.~Es
asi?~.HacrecidoLa compra-venta
de
inmuebtesrespecto at a6o pasado?

-~Qudperspectivas
haypara el 20z77

Personalmentetenemos/aidea de dup[icar el
negocio para poder ofrecer un abanico m~s
amplio a nuestros dientes que incluyen edifiLo es, es algo innegable. Sin embargotecios y re~:ormasde calidad
Adem~spensamosabrir un peque~o~on-r~Cu~.L
es et perfit desuscLientes? nemosque analizar cuidadosamentelas ciPrincipaLmenteinternacionaLes, que LLegana fras para no confundir al p0blico en genera[. do de inversi6n donde demosentrada a muBarcelona por su lama y se quedanenamo- Durantelos afios de crisis se vivi0 un verdade- chos interesados en participar en proyectos
rados con su genre, la comida,el c[ima y el
ro stop de [a demanda,y ahora ha repuntado inmobi[iariosen Barcelona, benefici~ndosede
"feeling" de unaciudaddistinta
gracias a[ atractivo precio al que[legaron [as rentabi[idades,
Sabemosque muchosno hablan castellaviviendas en stock.
no, ni est~,nfami[iarizadoscon[as [eyeslocaAhora vemosque los precios empiezana -~,lnvertir en inmuebles
en
les. por lo quenuestrosocio estrat6gicolegal, aumentary esto principalmente en las prinBarcelonaofrece una rentabitidad
Lequidy Law Boutique SLP. brinda e[ aseso- cipales ciudadesdel pals, empujadaspor [a ya mismo
o es una opci6nde futuro?
ramientopara hacer su instalaci6n en un nue demanda
internacional y un euro en minimos Puesno te vamosa mentir, puedesespecular
vo pais muchomassencillo y sin trabas. Pero hist6ricos. Creemos
queeste crecimientoser~ esperandoque con un X dinero se convierta
en muchoen poco tiempo, sin agregar nin
gun valor al inmueble. Probablementete ir~
bien pero no es sostenible a largo plazo, pop
que seguirss estando pendiente de la suerte
a tu alrededor.
Sin embargo,cuandopiensas a largo plazo
e inviertes con un buenasesor, sobre la zona,
el tipo de inmueble,[as calidadesde la obra,
la demanda,etc., te podemosasegurar que
no ser8 un problema tener una rentabilidad
muyatractiva. En esto nosotros te podemos
ayudar.
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/.C6mose podriaevitar
otra burbuja?
Los socios
de BPC BARCELONA
PROPERTYCOMPANYcreen que es
imposibleevitar otra burbuja"si sejuntan los mismosingredientes que nos
condujeron
a [a crisis". Sin embargo,
afip
manque [as entidades bancarias jugar&n un rot primordial para no suceda,
pues[a concesi6nde cr¢ditos indiscriminadamente ocasion6 que aumentara e[ precio por encimade su valor real
y e[ resto ya es historia."TambiCnestamosseguros", explican, "que no se vo[ver& a construir obra nuevaen zonasde
poca demanda,confiando en tener
guncompradoren el futuro, los grandes
constructores y promotorashan aprendido La tecci6n y cadavez m&sbuscanta
rentabil.idad asegurada
antes de aventurarse en millonarios proyectos",

barce|onapropertycompany,com
info~bcnprop,com
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Temporada 2016-2017 de Palau 100
Dilluns, 12 de setembre de 2016

Giuseppe Verdi
– Messa da Requiem

Erika Grimaldi – soprano
Violeta Urmana – mezzosoprano
Saimir Pirgu – tenor

http://elbinari.com/palau-100/concert-inagural-de-palau-100/
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Michele Pertusi – baix
Orfeó Català (dir: Simon Halsey), Cor Jove de l’Orfeó Català (dir: Esteve Nabona)
London Symphony Orchestra
Gianandrea Noseda – director

La Messa da Requiem per a cor, veus solistes i orquestra de Giuseppe Verdi va ser estrenada el
22 de maig de 1874 a l’església San Marco de Milà amb Teresa Stolz, Maria Waldmann,
Giuseppe Capponi, Arnando Maini, i sota la direcció del mateix compositor.
Després de l’èxit de la seva òpera Aida, Verdi es va retirar durant un llarg període de la
composició operística. No es va retenir de compondre un altre tipus d’obres i la més important
d’aquest període és la Messa da Requiem, normalment anomenada simplement Requiem.
Verdi pensava des de feia algun temps compondre’n una en col·laboració amb Gioachino Rossini,
coneguda com la Missa de Rossini, i que la mort de Rossini el 1868 va impedir acabar-la.
Verdi va quedar molt impressionat per la mort del seu compatriota l’escriptor Alessandro
Manzoni al 1873. Manzoni i Verdi estaven molt compromesos amb la unitata d’Italia duta a
terme uns anys abans, compartint amb ell els valors del Risorgimento, la justícia i la llibertat. La
seva mort va suposar una oportunitat per fer realitat el vell projecte de compondre una Messa
da Requiem.
L’estrena la va fer coincidir amb el primer aniversari de la mort de Alessandro Mazzoni. L’èxit de
l’obra va ser immens i el compositor va haver de dirigir-ne una segona audició al Teatro alla Scala
de Milà, que en va programar encara dues més dirigides pel jove mestre Franco Faccio.

http://elbinari.com/palau-100/concert-inagural-de-palau-100/
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Gran concert es el que va protagonitzar la inaguració de la Temporada 2016-2017 de Palau de la
Música Catalana. Es va interpretar el fabulós Requiem de Giuseppe Verdi amb un gran nivell
interpretatiu per part de tots els seus intèrprts.
La partitura de Verdi posseeix una gran dificultat tant tècnica com musical i que en mans dels
músics va traspassar la dificultat i van passar a una interpretació personal i expressiva.
Amb la batuta de Gianandrea Noseda es va poder sentir la màgia de la comunicació entre els
humans i la partitura, on el director des dels primers compasos va crear una atmosfera sensitiva,
intimista, dramàtica, expressiva i profunda. Noseda domina la partitura a la perfecció on es va
notar el sentit que li volia donar a cada frase musical, a cada expressió musical amb el text, a
cada sospir musical i a cada moviment. Va passar del so més delicat al principi de la partitura
com al més visceral i dramàtic com el Dies irae. Va ser un Requiem ple de sensibilitat, amb grans
frasejos musicals, amb una gran unitat musical plena de dinàmiques i textures diferents,
aprofitant al màxim les qualitats dels cors, l’orquestra i solistes, amb una gran força sonora
sempre controlada i ben articulada i precisa, amb una direcció molt precisa i potent.
La London Symphony Orchestra va sonar amb un so brillant, potent i de gran qualitat amb una
gran nivell tècnic on tots els seus músics van estar completament entregats a la música i al
director, amb una gran resposta d’ells a les indicacions del mestre.

http://elbinari.com/palau-100/concert-inagural-de-palau-100/
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El quartet solista va ser de gran nivell on va destacar la homogenietat de les veus i del fraseig
musical:
La soprano Erika Grimaldi va cantar amb una veu de preciós timbre amb una tècnica impecable i
una gran expressivitat. Va tenir unes intervencions exquisides amb un final “Liberame” de gran
nivell amb un control absolut de la seva veu on va poder dibuixar les frases amb elegancia i
musicalitat.
La mezzosoprano Violeta Urmana va cantar amb una veu esplèndida en tot moment, amb gran
soltura i sentit dramàtic, amb un timbre ampolós de gran qualitat sonora i expressivitat. Va crear
uns duets magnifics amb la soprano a el “Recordare” i “Agnus Dei” on les seves veus es van
entrellaçar a la perfecció on van jugar amb les dinàmiques i les sonoritats amb gran inel·ligència.
El tenor Saimir Pirgu va cantar amb un timbre fresc i expansiu, amb una molt bona musicalitat i
expressivitat, però amb un abús del falset que no va acabar de concencer.
Michele Pertusi va cantar amb una gran seguretat vocal amb un timbre noble, amb un bon
fraseig musical i expressivitat dramàtica.
En aquest concert debutava el nou director titular de l’Orfeó Català Simon Halsey, i el seu debut
no va poder ser millor. La conjunció de l’Orfeó Català i del Cor Jove de l’Orfeó Català van fer unes
intervencions de molt bon nivell tant vocal com musical. El Requiem de Verdi es bastant difícil
vocalment per el cor per la seva dificultat tècnica i d’extensió vocal, on els Cors de l’Orfeó ho van
solventar a la perfecció. Es va notar la gran feina prèvia dels seus directors Esteve Nabona, Pablo
Larraz i Simon Halsey on es van preparar cusosament tots els detalls de la partitura amb una
perfercta afinació, un bon equilibri entre les veus, una bona dicció, un so compacte amb molta
força i volum quan ho requeria, seguretat en els aguts, un so delicat i misterós quan era adient i
sempre amb bona qualitat sonora. La conjunció dels dos cors va donar un timbre més eteri i fresc
per les veus del Cor Jove i que això li va donar un plus de personalitat a la interpretació.
Va ser una gran inaguració de Temporada del Palau de la Música Catalana amb una gran obra
amb una brillant, sensible, emocionant i expressiva interpretació.

http://elbinari.com/palau-100/concert-inagural-de-palau-100/
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TV3-Telenotícies
16-9-2016
Reportatge assaig Simfònica del Vallès (a Sabadell) de Pere i el llop, amb Brodas Bros.
Concert inaugural temporada 2016-17 Simfònics al Palau, 17 de setembre de 2016.
Inclou declaracions de Lluc Fruitós, de Brodas Bros, i del director Pedro Alcalde.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/lorquestra-simfonica-del-valles-amb-elsbrodas-bros-porten-pere-i-el-llop-al-palau-de-la-musica/video/5620234/

Info K-Club Súper 3
15-9-2016
Repotatge assaig de Pere i el llop de Brodas Bros. (Simfònics al Palau, 16-9-2016)
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/musica-classica-i-hip-hop-junts-a-pere-i-elllop/video/5619973/

BTV Notícies
17-9-2016
Reportatge concert Pere i el llop amb Brodas Bros, Simfònics al Palau (17-9-2016).
Inclou declaracions de Lluc Fruitós (Brodas Bros), Òscar Lanuza (OSV) i Astrdi Rousse
(SónarKids).
Enllaç:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/09/17/sonar-kids-torna-brodas-bros-palau-musica/

Catalunya Música
14-9-2016
El director Pedro Alcalde explica el concert Pere i el llop, Simfònics al Palau, 17-92016.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/pedro-alcalde-ens-explica-el-nouconcert-familiar-de-lorquestra-simfonica-del-valles/audio/932708/
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BARCELONA
INTENTA
QUEDAR-SE
‘CARMELA’
L’ESCULTURA DE JAUME PLENSA ES MANTÉ FINS A FINALS
D’OCTUBRE I L’AJUNTAMENT EN NEGOCIA LA COMPRA CULTURA 64
ANA JIMÉNEZ
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"Carmela", l'escultura de Jaume
Plensa, continuarà davant del Palau
de la Música fins al 29 d'octubre
L'Ajuntament i l'artista negocien perquè l'obra es quedi definitivament
a Barcelona
Redacció

AVUI ÉS NOTÍCIA

18 Set 2016 - 14.47



Jordi Jané, sobre
l'explosió a Premià
de Mar: "Estan
obertes totes les
hipòtesis"

6

Homs declara avui
davant del Suprem
pel 9-N
Nou cop a la
política migratòria
d'Angela Merkel a
les eleccions de
Berlín

00:01:40

EL MÉS VIST

L'obra de Jaume Plensa "Carmela" es va instal·lar davant del Palau de la Música

1

Un mort i 17 ferits en una
explosió en un edifici del
centre de Premià de Mar

2

Sense viatge d'estudis perquè
el capità els reclama
l'autorització dels pares

a començaments del mes d'abril i formava part d'una exposició temporal: havia
de marxar aquest diumenge, 18 de setembre. Però veïns i visitants no volen
prescindir ara d'aquesta imponent escultura de ferro fos i quatre metres i mig
d'altura. Volen que es quedi per sempre a la plaça de Lluís Millet.

3 Troben els cossos esquarterats
d'un matrimoni i dos menors a
Guadalajara

4 Un mort i dos ferits quan un tot
terreny ha sortit de la via a Breda

5

Castellfollit de la Roca
exhibeix el catamarà del seu
famós veí, el Pepe

SONS DEL DIA

Plensa, oblidat per les institucions, però reivindicat pels barcelonins. Mireia
Udina, una veïna de Ciutat Vella, ha recollit 1.600 firmes per demanar que l'obra
es quedi definitivament a Barcelona.

http://www.ccma.cat/324/carmela-lescultura-de-jaume-plensa-continuara-davant-... 19/09/2016
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La pressió ha tingut fruits. L'Ajuntament de Barcelona i Plensa han començat a
negociar-ho. El consistori ha anunciat que, de moment, es quedarà davant del

La Diada de la gent

Palau fins al 29 d'octubre. Fins aleshores continuaran negociant. Tampoc es
descarta que l'artista cedeixi una altra obra.

García-Margallo diu
00:01:32
que és pitjor el
sobiranisme que un
atac terrorista

L'Ajuntament de Barcelona és conscient que, tard o d'hora, "Carmela" acabarà
marxant perquè l'obra està compromesa amb una ciutat dels Estats Units.
Tenen l'esperança, però, que sigui un viatge d'anada i tornada.

Missatge del president
Carles Puigdemont



6

VÍDEOS RELACIONATS

00:01:40

Barcelona lluita per conservar
l'escultura de Plensa a Ciutat
Vella

Contacta amb el Servei d'Atenció a l'Audiència

Avís legal

© Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA

http://www.ccma.cat/324/carmela-lescultura-de-jaume-plensa-continuara-davant-... 19/09/2016

Converses entre l’Ajuntament i Jaume Plensa perquè l’escultura ‘Carmela’ es q... Pàgina 1 de 2
Barcelona Televisió

Cercar al web

Segueix-nos

Dilluns
19.09.2016

23.7 ºC
BTV.cat
SOCIETAT
Districtes

MOBILITAT
Ciutat Vella

PORTADA

Eixample

POLÍTICA
Sants – Montjuïc

ECONOMIA
Les Corts

BTVNotícies
TECNOLOGIA

Sarrià – Sant Gervasi

Gràcia

El Temps

BarcelonaFM
ESPORTS
Horta – Guinardó

CULTURA
Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

CULTURA

Converses entre l’Ajuntament i Jaume
Plensa perquè l’escultura ‘Carmela’ es
quedi
Tuit

Recomana-ho

166

NOTÍCIES MÉS VISTES
Actualitzat el 17.09.2016 a les 17:38 Sílvia Gutiérrez / Mar Sabé

Comenta

L'Ajuntament ha iniciat converses amb l'artista Jaume Plensa perquè l'escultura 'Carmela' continuï davant

Despreniment sense ferits d'una placa
de formigó de l'hotel Barceló Atenea
de Diagonal Mar

del Palau de la Música. La data límit per arribar a un acord és el 29 d'octubre i mentre durin les
negociacions la peça no es mourà de lloc. L'escultura es va instal·lar com a part d'una exposició a l'abril i

Una altra bici blanca

els veïns de Sant Pere van iniciar una campanya perquè s'hi quedés.

La ‘Carmela’ es va instal·lar a l’abril a l’exterior del Palau com a part d’una exposició temporal de quatre
escultures de gran format. L’èxit i la bona acceptació van fer que un grup de veïns iniciés una campanya a
través de Change.org per conservar-la a la plaça de Lluís Millet.

Alerten de la degradació del comerç a
la Barceloneta
Barcelonins que fan el Dia sense
Cotxes tot l'any

Ara el consistori ha confirmat que està negociant amb Jaume Plensa perquè una escultura de l’artista
passi a formar part del patrimoni de la ciutat de manera definitiva. De moment, la voluntat de l’artista i
del govern municipal és que sigui la ‘Carmela’, però no serà fàcil. La peça està compromesa amb una
ciutat dels Estats Units.

Les línies de Bus del Barri tornen a
circular cada dia, diumenges i festius
inclosos

Per això, el tinent d’alcalde de Cultura, Jaume Collboni, només ha estat taxatiu a l’hora d’afirmar que
“Barcelona ha de tenir una obra de Jaume Plensa” perquè és un dels nostres creadors més importants.
De fet, la ‘Carmela’ és l’única escultura recent de l’artista que hi ha als carrers de la ciutat.
Veïns satisfets
Les converses s’allargaran com a molt un mes i mig, i fins aleshores, l’escultura no es retirarà. Una decisió
que celebra la Mireia Udina, la veïna que ha liderat la campanya per conservar-la al barri. “Ens fa molta
il·lusió que el govern municipal ens hagi escoltat“, ha confessat, i ha qualificat la notícia d’excel·lent.
Transcripció del vídeo
Tuit

Recomana-ho
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Envia la notícia

Notifica un error

Notícies relacionades
Els veïns mantenen activa la campanya perquè la ‘Carmela’ es quedi a Sant Pere Més Alt
Els veïns s’organitzen per reclamar que la ‘Carmela’ de Jaume Plensa s’hi quedi
Veïns i comerciants volen que les escultures de Plensa es quedin al Palau
Jaume Plensa exposa quatre escultures al Palau de la Música Catalana
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