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‘Jo veig el que
tu no veus’

Osvaldo
Lamborghini

Exposició
al CaixaForum
fins al 24 de maig

Al Macba, fins a l’1 de
juny, sobre el teatre
proletari de càmera

BARCELONA

BARCELONA

‘Beauty’. Fins al 30
d’abril, a Pedralbes Centre, tindrà lloc la mostra
de Carme Soler Vendrell, una de les il·lustradores catalanes més universals. L’objectiu principal de Vendrell en
aquesta exposició és “posar rostre i donar veu als
nens que pateixen, sense saber el perquè, situacions de conflicte”.

Godflesh. Els britànics
Godflesh tornen a Barcelona amb nou disc a sota
el braç, el seu esperat
llarga durada A World
Lit only by Fire. Disc editat a Avalanche Recordings després de June’s
Decline And Fall, EP que
va rebre molt bones crítiques gràcies a la síntesi
del so dels dos primers àlbums del grup, que tants
seguidors els ha suposat.
Si l’EP ha satisfet les expectatives dels fans, el
nou disc les supera gràcies a una potent exploració sònica que transcendeix els límits del que
Godflesh ens té acostumats. A la Sala Apolo.

EXPOSICIÓ

20.30 CONCERT

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Flash i Clik’. Tindrà lloc
al CosmoCaixa. Els més
menuts faran grans descobriments i observaran
tota mena de fenòmens.
L’objectiu fonamental és
despertar la curiositat
per la ciència a través
dels jocs. Una gran sala
amb mòduls interactius
pensats per estimular la
curiositat per la ciència
en els nens i nenes de 7 a
9 anys i obrir-los les portes del coneixement
científic. Cada mòdul
els presenta una visió
científica diferent.

BARCELONA

20.00 CONCERT
‘WTF Jamm Session’.
És ja un clàssic de les nits
del dilluns, i de les de Barcelona en general: una
jam diferent en què s’enretiren les cadires i coincideixen a sobre l’escenari figures del jazz de tots
els temps i tots els racons
del món amb groovers i
hip-hopers de tota mena i
condició; una sessió comandada per l’activista i
percussionista vocal Aurelio Santos en la qual
s’han gestat alguns dels
projectes més innovadors
del jazz barceloní; i en què
conviuen en harmonia
tots els batecs de les músiques afroamericanes,
del jazz al hip-hop, passant pel reggae, el soul, el
funk o el latin; dels estàndards més clàssics a les
descàrregues d’adrenalina més indescriptibles.
Una festa que acaba de
complir 13 anys de vida i
per la qual han desfilat
glòries de la categoria
d’Avishai Cohen, Bill
McHenry, Llibert Fortuny, Horacio Fumero, Albert Bover, Gorka Benítez... I milers i milers de
seguidors. Al Jamboree.

BARCELONA
Talla de sant Joan evangelista, valuosa peça romànica exposada al Museu Nacional d’Art de Catalunya ■ ARXIU

‘Jo, Joan’: una talla romànica
BARCELONA
EXPOSICIÓ

La talla de sant Joan del Vinseum
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, de Vilafranca del Penedès, ocupa un lloc preferent en
l’escultura romànica en fusta a
Catalunya, malgrat que el seu origen exacte sigui encara un misteri. Devia formar part d’un grup
més ampli. Pertany al grup de talles dels Pirineus occidentals catalans incloses en l’anomenat
Taller d’Erill, del segle XII.

Per aquest motiu, el sant Joan
s’exposa a la sala del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) on
s’exposen les pintures de Sorpe i
els grups del Davallament de la
Creu de la vall de Boí, en diàleg i
confrontació amb altres imatges
procedents d’Erill la Vall, Taüll i
Durro. La talla en fusta representa
una figura masculina imberbe,
pràcticament de cara, amb una
àliga davant les cames que l’identifica com l’evangelista Joan. En
destaca el gest de la mà dreta, que

assenyala amb el dit índex el llibre
que sosté amb el braç esquerre,
símbol de la seva condició de
transmissor de l’Evangeli. Amb la
mà esquerra fa un subtil gest de
recollir el mantell que vesteix. Ha
perdut part de l’esquerra del cos i
gran part de la policromia que la
cobria. L’elegància dels plecs, del
lleu moviment del cos i dels volums potents del cap i de l’àliga en
descobreixen la qualitat. Es pot
veure fins al 28 de febrer del 2016.
REDACCIÓ

L’exmissioner Chema Caballero ■ ARXIU

Taller en família per aproximar-se a Sebald ■ ARXIU

‘Trobades amb compromís’
al CaixaForum

De ‘Les variacions de
Sebald’ als tallers familiars

BARCELONA

BARCELONA

Chema Caballero explica a CaixaForum les seves
experiències amb els nens i nenes soldat de
Sierra Leone.

Es crearà un llibre d’artista, un mapa dels trajectes
vitals, un arxiu del futur, es mesclarà allò real amb
allò imaginari. Al CCCB.

19.00 CONFERÈNCIA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

11.30 TALLER

21.00 CONCERT
‘Carmen, Carmen, Carmen’. Concert d’homenatge a Carmen Amaya.
Tindrà lloc al Palau de
la Música Catalana.
Els cantants seran: La
Tana, Morenito de Illora,
Cocoi Manuel Ta; la guitarra: David Cerreduela i
Israel Cerreduela, i el
ball: Karime Amaya, Belén López, Sara Barrero
i Amador Rojas.

BARCELONA

21.00 CONCERT
Matthew Herbert. Artista amb majúscules, un
home capaç d’explorar els
límits del llenguatge musical amb resultats sorprenents, gravant discos
a partir de sons extrets de
menjars, d’estris de cuina
o bé de diverses parts del
cos. Herbert també ha recompost una simfonia de
Mahler, ha gravat i fet gires amb una big band i és
conegut per les seves remescles (Moloko, Ennio
Morricone, Quincy Jones,
REM, John Cale…) i les seves col·laboracions amb
Björk. Aquesta primavera
publica el seu nou treball,
Shake, que promet un toc
estiuenc. La presentació
d’aquest disc coincideix
amb el vintè aniversari
del seu debut Letsallmakemistakes (1995), per la
qual cosa també repassarà alguns dels seus èxits
més coneguts. Tindrà lloc
al Barts de Barcelona.
Una hora abans del concert, actuarà el músic
Federico Albanese.
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‘No era lluny
ni difícil’

‘Parlem de drogues’

Programa de
prevenció del
consum de drogues
al CosmoCaixa

De Joan i Carles
Margarit a l’Aula
Magna de l’IEI (20 h)

GIRONA

BARCELONA

‘Les fites de la
història’. Produït per la
Fundació Fita en ocasió
del 30è aniversari de l’escultura d’en Fita La columna de la Història. Intervindran: Narcís-Jordi
Aragó, Joaquim Nadal i
Carles Puigdemont. A
l’auditori Josep Irla.

왘 Almeria

19.30 PROJECCIÓ

MANLLEU

10.00 DONACIÓ
9a donació de sang.
Aquest acte té lloc a la
sala d’exposicions de
Can Puget.

TERRASSA
EXPOSICIÓ

‘Els colors de la llum.
Vitralls de Vila-Grau a
la Sagrada Família’.
Aquesta exposició mostra
l’obra que aquest artista
està realitzant al temple
de la llum i el color: la Sagrada Família. Vila-Grau
s’interrelaciona amb l’arquitectura de Gaudí, juga
amb la llum que aquest va
projectar en dissenyar les
obertures del temple i
s’esplaia amb el color i el
ritme dels ploms, intentant crear una atmosfera
de reflexió, de pensament, de sensacions…
Perquè el vitrall, també
és això, crear una atmosfera que ajudi al recolliment i fomenti l’espiritualitat. És una exposició molt visual on el
color és el protagonista
amb dues lectures possibles: una de més sensorial, més visual, i una altra de més lenta, que fa
penetrar a poc a poc en
el ric món del vitrall, de
la llum i el color. Al Centre Cultural Terrassa.

L’acudit

raris: de dijous a dissabtes,
22.00, i diumenges, 20.00. Fins
al 26 d’abril La rateta, diumenge,
a les 12.00. Estrena el 28 d’abril
Happy love o love story!.

TEATRE

Teatre, Sant Lluís, 64.
Invasió subtil i altres contes. Tres
úniques funcions! 24, 25 i 26
d’abril, a les 20.00.

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. El curiós incident del gos a
mitjanit, de Mark Haddon, dir.
Julio Manrique. Prorrogat fins al
24 de maig.

Teatre, Paral·lel 59. Maldita fortuna. Horaris: dimecres,
dijous i divendres, 20.30, dissabtes, 18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00.
왘 Apolo

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Tot pels
diners 1. Mammón, de Nao Albet
i Marcel Borràs. Fins al 26
d’abril. Última setmana! Frank V
(opereta d’una banca privada),
de Friedrich Dürrenmatt & Paul
Burkhard, direcció Josep Maria
Mestres. Fins al 17 de maig. Divendres 24 d’abril, col·loqui després de la funció. Sobretítols en
castellà i anglès cada dissabte.

왘 Aquitània

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Horaris: divendres i dissabtes, 20.15, i diumenges, 17.45.
Orgasmos, la comedia. Horaris:
dijous, 20.30; divendres, 22.00;
dissabtes, 18.00 i 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Una giornata particolare, d’E.
Scola. Dir. Oriol Broggi. Horaris:
de dimecres a divendres, 20.30;
dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. Aquellos días azules, de Marc Artigau.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. En doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabtes, 17.30 i 20.00; diumenges, 17.30. I David Guapo.
Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Toni Moog
Follamigas. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.30; diumenges,
20.00. Confessions de dones de
30. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30, dissabte, 18.00 i
20.30, i diumenge, 18.00.
왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Fins

al
26 d’abril, El Brujo a El Lazarillo
de Tormes. i del 29 d’abril al 10
de maig a Mujeres de Shakespeare. Horaris: de dimecres a divendres, 20.00; dissabtes, 18.00
i 21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació Las noches
del club de la Comedia. Dissabtes, a les 23.30.
왘 Goya,

Joaquim Costa, 68. Fins
al 3 de maig, Lolita Flores és "la
Colometa" a La plaza del diamante, de Mercè Rodoreda, dir.
Joan Ollé. Horaris: de dimecres
a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. En doble programació, el
divendres 25 d’abril Oswaldo Di-

XAVI TORRENT

Julio Manrique dirigeix ‘El curiós incident
del gos a mitjanit’ al Teatre Lliure
BARCELONA TEATRE

L’obra El curiós incident del gos a mitjanit és l’adaptació teatral de la famosa novel·la de Mark Haddon, protagonitzada per un jove de 15 anys que s’enfronta a un
misteri per resoldre. Es representa al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 10 de maig.
gón a Diálogos en 3D, a les
23.30. I el divendres 1 de maig,
Ultrashow amb Miguel Noguera,
a les 23.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Carmen,
de Richard Wagner. Dies 17, 20,
23, 26 i 29 d’abril. Òpera: I due
Foscari (versió concert). Dies 30
d’abril i 3 de maig.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Sant Jordi i el drac. Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i
19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00.
Adults: Amantes descontrolados. Dissabtes, 25 d’abril, 2, 9,
16, 23, 30 de maig i 6, 13 de juny.
Diumenges, 26 d’abril, 3, 10, 17,
24, 31 de maig i 14 de juny. Horaris. Dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Infantil: De l’11 d’abril al 3 de
maig. Horaris: dissabtes, 11 i 18
d’abril, a les 18.00; diumenges,
12 i 19 d’abril, a les 12.00; i els
dies 25 i 26 d’abril i 1, 2, i 3 de
maig, a les 18.00. La Cia. La Petita presenta El gat amb botes, comèdia musical.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. El baile no acaba aquí,
d’Helena Lizari. Dies 24, 25 i 26
d’abril. Horaris: divendres i dissabte, 21.00, i diumenge, 20.00.
왘 La

Puntual, Carrer Allada Vermell, 15. Sant Jordi, la princesa i
el drac, d’Eugenio Navarro - La
Puntual. A partir de 3 anys. Horaris: divendres i dissabtes,
18.00; i els diumenges, 12.00 i
17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Magic Tribute, de
Hausson, Sala Brossa. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 21.00, i
diumenges, 19.00. Les dominiques, Sala Fregoli, fins al 24
d’abril. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 20.00, i diumenges,
18.30.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

왘 Teatre

Imatge promocional de l’espectacle ■ TEATRE LLIURE

왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
L’última trobada, de Christopher
Hampton, basada en la novel·la
de Sándor Márai, versió i direcció d’Abel Folk, amb Abel Folk,
Jordi Brau, Anna Barrachina.
Horaris: de dimarts a dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30; i diumenges,
18.00. I en doble programació:
els divendres, a les 23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios a 1.000
merdes de gags. El dissabte 25
d’abril María Juan a Treinta y...
¿cuantos?, a les 23.00. I el diumenge, 26 d’abril a Álex Clavero a #MiMadreEsTrendingTopic,
a les 20.00.
Hospital, 51. Els veïns
de dalt, de Cesc Gay amb Pere
Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00; i diumenges, 18.00. I en doble programació: OFF Romea: el divendres 24
d’abril, a les 22.00, última funció
de Waikiki Honolulu, dramatúrgia i direcció de Paul Berrondo
amb Borja Espinosa i Joel Minguet. Cicle Solos: dilluns 27
d’abril, amb Antonio Dechent, a
les 20.30.
왘 Romea,

왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Coses nostres, de Ramon
Madaula. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Infantil: Els llobatons, de
Christophe Sainsot Tintou. Horaris: diumenge, 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 10 de
maig, Blau, de Ferran Joanmiquel. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges,
18.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de Jordi Casanovas, dir.
Jordi Casanovas. Fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabte, 20.30; i diumenges,
18.30. I Luis Pardo, a En tu men-

te. Fins al 17 de maig. Horaris: de
dijous a dissabte, 22.45, i diumenges, 20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54. Infantil: Els tres porquets, de la
Cia. Dreams Teatre. Horaris: dissabte, 17.30 i diumenge, 12.00 i
17.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 3 al 26
d’abril, La Calòrica presenta Sobre el fenomen de les feines de
merda. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Familiar: del 4 al 26
d’abril, Fes-t’ho Com Vulguis
presenta Aquarel·la. Horaris: dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47-49. La revolta dels àngels,
del 9 al 26 d’abril. Horaris: de dimecres a diumenges, 20.30.
Martiri ,dies 18, 19, 25 i 26
d’abril. Horaris: dissabtes i diumenges, 18.00.

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala Petita: Purga, de Sofi Oksanen. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00; i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Últimes setmanes, fins al 3
de maig, de Polònia, el musical.
Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00. A partir del 6 de maig, Nancho Novo
serà El cavernícola.
왘 Teatre

Victòria, carrer Parallel, 67-69. Dagoll Dagom presenta Mar i Cel. Horaris: dijous,
20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i 21.30, i diumenges,
18.00. Dilluns 13 d’abril, funció
especial per celebrar les 1.111
funcions amb un espectacle
únic, Festa 1.111 funcions, a les
21.00.
왘 Teatreneu,

carrer Terol, 26
(Gràcia). Sala cafè-teatre: Monòlegs, màgia, teatre. Sala del
Mig: Teatre, màgia, improvisació...
왘 Versus

Teatre, carrer Castillejos, 179. Fins al 22 d’abril, Vintage, de Jumon Erra, comèdia musical, anys 80. Horaris: dimarts i
dimecres, 20.30. Tots els diumenges d’abril: El 5 d’abril torna Iupi, titelles, de Cia. TitereArte. Horaris: diumenge, 12.00. I el
9 d’abril torna Cloaca, de Maria
Goos. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00.

왘 Teatre

Borràs, Plaça Urquinaona, 9. Doble programació.
Nues. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30; dissabtes, 19.00
i 21.30; i diumenges, 19.30. Gisela y libro màgico. Horaris: dissabte, 17.00, diumenge, 12.00 i
17.00.
왘 Teatre

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

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. 50 sombras de Andreu,
divendres, 23.00; dissabte,
00.00, i diumenge, 20.30. 3, 2, 1,
Impro, dissabte, 20.00. Detectives Martínez, dissabte, 22.00. Infantil: Màgia Júnior, dissabte,
17.30, i diumenge, 17.00.
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Mares i
filles, de Clara Peya i David Pintó
amb Nina i Mariona Castillo. Ho-
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Melissa i el somni americà

MELISSA SANLEY · La cantant rosinca va quedar tercera en el programa de talents suís ‘Die Grössten Schweizer Talente’,
l’any 2012 ESFORÇ · “Treballar cada dia és la meva filosofia de vida”, diu la intèrpret, que grava el seu primer disc a Nova York
Jove i experta

Irene Coll Rabell
ROSES

M

elissa Sanley (Roses,
1991) és una cantant
de soul i pop que, des de
petita, ha volgut dedicar la seva vida a la música. Fins
ara, no ha parat de lluitar per aconseguir-ho i aquest esforç li ha obert
les portes d’oportunitats com ara
participar, l’any 2012, en el concurs de talents Die Grössten
Schweizer Talente (DGST) de la televisió suïssa SRF, en què va quedar en tercera posició. I ara se li
obre un nou horitzó als EUA per
passar de versionar cançons de referents com ara Aretha Franklin o
Whitney Houston a enregistrar els
seus temes. Melissa Sánchez Lehmann, de pare català i mare suïssa, va decidir donar-se a conèixer amb el nom artístic Melissa
Sanley perquè no la confonguessin
amb una altra artista americana
anomenada Melissa Sánchez.
Melissa es va presentar al programa DGST per viure una experiència musical fora del seu país i
conèixer amb més profunditat les
seves arrels familiars suïsses:
“M’agrada viatjar i aprendre de cultures diferents. Mai no m’havia presentat a cap càsting d’un programa
semblant a l’Estat espanyol, però
que aquest es fes a un altre país em
va semblar més enriquidor.”
A partir de la seva participació al
programa, no ha parat de treballar
per avançar en la seva carrera musical. Actualment, viu entre Roses i
Nova York, on està fent el seu projecte més ambiciós fins al moment,
ja que prepara el llançament del
seu primer àlbum: un disc de soulpop en anglès amb cançons prò-

pies. “El que més m’ha sorprès de la
meva estada a Nova York és que la
meva manera de treballar és molt
semblant a la seva. Als EUA, la indústria cultural és molt important i
inverteixen en els artistes des dels
inicis. Com que hi ha molta competència, no es concep perseguir un
somni sense esforçar-se al màxim”, diu Sanley. Cuidar-se la veu,
formar-se i fer exercicis vocals diaris a casa ha esdevingut la rutina
i la filosofia de vida de la cantant,
que afirma que vol estar segura
de donar el cent per cent.

La Melissa viu per la
música des dels cinc
anys, quan va comença r a cantar. “El
meu pare és artista,
però tothom diu que
la dèria per la música
surt del meu avi que
cantava flamenc”,
afirma. Des dels dotze anys, fa classes de
cant i mai no ha parat
de fer-ne: “Les claus
tècniques que em
donen les classes
són molt necessàries, però saber estar
a l’escenari també és
important, i això només ho dóna l’experiència”, diu Sanley.
L’any 2006, va participar al concurs de
TV3 ‘Cantamania’,
que l’equip de Roses
va guanyar. També
va ser membre, entre el 2008 i el 2010,
de The Gospel Viu
Choir, amb què va
actuar en alguns
dels millors escenaris catalans, com el
Festival Internacional de la Porta Ferrada i al Palau de la Música. A més, Melissa
ha actuat amb el
London Community
Gospel Choir, el Soweto Gospel Choir
(Sud-àfrica) i The
Campbell Brothers,
de Nova York.
Melissa Sanley, en una fotografia recent ■ JORDI MELI

ELÈCTRICA
DE JAFRE, S.A.

117711-1108284®

Comunica als seus clients i al públic en general que, amb la finalitat de continuar invertint i de
millorar la qualitat del servei
elèctric, caldrà interrompre el
subministrament d’energia als
clients següents:
CD09 LA SALA, CD30 MARULL,
CD35 MASCLANS, CD10
ULTRAMORT, CD61 ELOI,
CD11 AIGÜES ULTRAMORT
TM: FOIXÀ i ULTRAMORT
Horari: de 08:00 h a 13:00 h

Preguem que disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment, poden
trucar al 972 47 66 40 112908-1109400®

177156-1107981w

DATA: 23 d’abril de 2015
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Més que música, més que cantar
Melissa Sanley ha crescut sentint
diferents idiomes. Actualment,
parla anglès, català, castellà i alemany i entén l’italià, l’àrab i el
francès. “M’interessa tot el que
tingui a veure amb la cultura: els
idiomes, els costums, la gent, viatjar i aprendre del que cadascuna
pot oferir. I crec que la música és
una manera d’explorar i fer arribar la cultura a tothom”, diu.
Aquesta actitud curiosa i inclusiva
li va valdre, el 2013, un premi de la
Fundació Europea Mediterrània
Promaris per promocionar i col·laborar artísticament en la cultura
mediterrània i els seus valors. Al
llarg dels anys, també ha participat en diversos concerts benèfics
per a organitzacions com ara la
Fundació Síndrome de Moebius,
Sonrisas de Bombay, Mou-te pels
Quiets i la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.
Melissa Sanley vol conscienciar
el públic amb les lletres del seu
disc. “Connectar amb la gent a través de les cançons és indescriptible. Poder influir amb les meves
pròpies lletres seria un honor.” ■
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obrir amb una videoconfe
rència de J.J. Abrams, el
director de l’última pel∙lícu
la de la sèrie, i la projecció
del segon tràiler del film al
Cinesa Diagonal.
20 Abril, 2015

nir, van dedicar la vida a aconse feixisme (Jean Marie Lapin es
guir
el canvi social. AvuiFRECUENCIA:
poca converteix
en primer ministre
PAÍS: España
Diario
gent
ho
faria,
hi
ha
més
cinisme,
prometent
lluitar
contra el ter
PÁGINAS: 37
O.J.D.: 141874
menys compromís”, diu el matri ror) fins al rentat de cervell de les
TARIFA:
5960I €
E.G.M.:
moni.
expliquen que la lluita
de677000
sectes. “El protagonista és com
ÁREA:
CM² - 20%
SECCIÓN: CULTURA
les226dones
pel vot va ser durant
Sherlock Holmes dirigit per
anys completament esquivada. Quentin Tarantino”, riu l’autor.c

C R Í T I CA D E C L ÀSS I CA

De la prosa a la poesia
Elisabeth Leonskaja
Intèrprets: E. Leonskaja, piano
Lloc i data: Palau de la Música

(16/IV/2015)

JORGE DE PERSIA

Aquests mesos podem gaudir
d’una generació de pianistes de
primer nivell, veterans ja, en
torn dels setanta anys, plens de
vitalitat i figures d’una època
singular, ja que la generació se
güent no sembla mostrar aques
tes maneres. Sensibilitat, com
prensió estilística, força expres
siva, tècnica superlativa, són
atributs indiscutibles dels grans
del piano com Martha Argerich,
Maurizio Pollini, Maria João Pi

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

res, per citar només els que to
quen aquests dies. Ho va fer la
gran Leonskaja, sorprenent en
molts moments, fins i tot per
certs alts i baixos, però quan en
certa, com en l’última Sonata de
Schubert en si bemoll major D.
960, tot es torna sublim. A dife
rència de la resta del programa, i
gràcies a les qualitats d’aquesta
obra mestra del piano, la Leons
kaja va fer gala d’un toc, d’una
pressió sobre el teclat d’una gran
varietat en matisos, en intros
pecció. Poesia sens dubte, en la
manera d’establir la tensió inter
na sobretot en els dos primers
moviments, en una versió en què
va destacar la sensibilitat
d’aquesta arquitectura magistral
de Schubert. Detalls singulars
–magnífics– en molt petits pas

satges en l’Scherzo, i en l’últim
moviment en gairebé tota la seva
extensió, encara que la seva cul
minació –amb inesperat final–
va fer ombra a l’anterior.
La primera part del programa
va començar a l’altra cara de la
moneda. És cert que la Sonata en
la menor, D. 537 és de la primera
època (anava a escriure joven
tut, però què no ho és en l’obra
d’aquest compositor que va viu
re tot just 30 anys!).
Però a més en aquesta Sonata
ja apunta les seves maneres i hi
ha inquietuds que es manifes
taran definitives en l’última. I
Leonskaja no semblava gaire cò
moda en una obra que cal tractar
amb sensibilitat extrema espe
cialment en notes finals accen
tuades. El seu moment de recer
ca va passar per la Fantasia
Wanderer D. 760, en què va ma
nifestar moments íntims de pia
nisme singular, en un comença
ment una mica crispat.c
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El Palau de la Música Catalana
és l’escenari escollit pel Tablao
Cordobés per representar
l’espectacle Carmen, Carmen,
Carmen que ret homenatge a
una de les més trencadores
personalitats del ball flamenc,
Carmen Amaya, en l’aniversari
del seu naixement. 21 h. De 12
a 54 euros.

Carmen Amaya

La sala Barts acull l’artista i
productor anglès Matthew
Herbert, dins del Guitar Festival
BCN. Herbert és capaç d’explorar els límits del llenguatge
musical amb resultats sorprenents, gravant discos a partir de
sons extrets de menjars o d’estris de cuina. 20 hores. 25 i 35
euros.

Matthew Herbert

0 12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

ivendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

G

enien com a remitent Citizenfour, que assegurava tenir proves
vigilància il·legals dirigits per la NSA en col·laboració amb altres
ncia.
114 min.
18.00 20.15 22.30
22.40
JEAN-CHARLES HUE. INT.: M. DAUBER I M. DORKEL.

12 A

riple del Jason, un jove ienix de 18 anys. Durant els preparatius
germanastre, el Fred, torna després de passar 15 anys a la presó.
l Mickaël, violent i impulsiu, el clan Dorkel es llança a la carretera
ment de carbó.
94 min.
16.00 18.00 20.00 22.00
21.20

cero

ID AYER. INT.: BRAD PITT I SHIA LABEOUF.

16 A

l, 1945. Mentre els Aliats inicien la seva ofensiva final al front
sergent d’artilleria anomenat Wardaddy comanda un tanc Shers que componen la seva dotació, en una missió mortal darrere de
.
122 min.
22.00
Mar 16.00 19.00 22.00
3D 16.30 19.20 22.10
sta 16.00 19.00 22.00
um 16.10 19.15 22.00

qué te hemos hecho?

PHILIPPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER I C. LAUBY.

968. DIR.: STANLEY KUBRICK. INT.: KEIR DULLEA.

El último lobo (Wolf Totem)

XINA, FRANÇA. 2014. DIR.: JEAN-JACQUES ANNAUD. INT.: SHAOFENG FENG.

El vent s’aixeca

APTA

APTA

astronautes viatgen a Júpiter dins de la nau Discovery, pilotada
9000. Després d’incórrer en un error, els astronautes decideixen
ncions i pilotar la nau per ells mateixos. Quan la màquina s’adona
mes, es rebel·la.
160 min.
22.00
ca
22.00

G

7 A

Aventura: Any 1969. Chen Zhen, un jove estudiant de Pequín, és enviat a la Mongòlia Interior per educar una tribu de pastors nòmades. L’estudiant, que viu en un
llogaret rural, s’ha d’adaptar a una vida hostil i vertiginosa envoltat d’una de les criatures més temudes i reverenciades de la terra: el llop.
118 min.
Arenas de Barcelona 15.45 18.45
Aribau Club
16.30 19.15 22.00
c Balmes Multicines
18.00 22.10
Bosque Multicines
16.00 19.00
Cinesa Diagonal
16.30 19.10 22.00
Cinesa Diagonal Mar 16.45 19.15
¶ Cinesa Diagonal Mar
22.00
Cinesa Heron City 3D 16.20 19.10 22.00
Cinesa La Maquinista 16.15 19.00
¶ Cinesa La Maquinista
22.00
Cinesa Maremàgnum 16.00 20.30
Glòries Multicines
16.00 20.20
Palau Balaña Multicines 21.55
c Renoir Floridablanca
19.40
c Verdi Park HD
16.00 20.20
c Yelmo Cines Icaria
17.15 19.45 22.15
JAPÓ. 2013. DIR.: HAYAO MIYAZAKI.

uil són un matrimoni de províncies, elegant, tradicional, dels de
elles de les seves primeres tres filles no són com els seus pares
s pares esperen que la filla menor, molt maca, com a mínim es
97 min.
na 15.45 18.00

ea del espacio

M

Comèdia
16.05 20.15
Gran Sarrià Multicines 22.00
c Yelmo Cines Icaria
17.30 20.00

7 A

Animació: Narra la història de Jiro Horikoshi, l’home que va dissenyar diversos dels
caces japonesos durant la Segona Guerra Mundial, i explica com el seu treball xoca
frontalment amb el seu esperit sensible i apassionat.
126 min.
n Cinemes Texas
20.00

Ex-machina

REGNE UNIT. 2015. DIR.: ALEX GARLAND. INT.: S. . MIZUNO I O. ISAAC.

12 A

Thriller: Explica la història del Caleb, un programador de 24 anys que treballa en
una de les empreses d’Internet més grans del món. Un dia té l’oportunitat de participar en un experiment en el qual interactua amb la primera intel·ligència artificial
autèntica del món.
108 min.
Cinesa Diagonal Mar 22.45
c Yelmo Cines Icaria
21.50

Fast & Furious 7

EUA. 2015. DIR.: JAMES WAN. INT.: VIN DIESEL I PAUL WALKER.

CHANDOR. INT.: CHRISTOPHER ABBOTT I PETER GERETY.

16 A

18.00
16.00
20.30
16.00
18.10
18.00
22.10

Foxcatcher

EUA. 2014. DIR.: B. MILLER. INT.: STEVE CARELL I CHANNING TATUM.

12 A

Drama: Sol, enfonsat i sense recursos, l’excampió olímpic de lluita lliure Mark Schultz
és convidat pel milionari John DuPont a desplaçar-se a la seva luxosa finca, Foxcatcher, per muntar junts un equip per als Jocs de Seül de 1988.
134 min.
n Cinemes Texas
20.00 22.20

Fuerza mayor

SUÈCIA. 2014. DIR.: R. ÖSTLUND. INT.: JOHANNES BAH KUHNKE I LISA LOVEN.

7 A

Drama: Una família dina en un restaurant dels Alps quan es produeix una allau i tothom és presa del pànic. El Tomas, el pare, fuig per salvar-se en comptes de protegir
els fills. L’allau s’atura sense ocasionar danys. No obstant això, l’univers familiar no
torna a ser el mateix.
118 min.
Lauren Universitat
16.15 19.00 22.15

Home: llar dolça llar

EUA. 2015. DIR.: TIM JOHNSON.

APTA

Animació: Quan la Terra és presa pels Boov, una raça alienígena a la recerca d’un lloc
on establir-se, tots els humans són reubicats mentre els Boov reorganitzen el planeta.
La Tip, una noia molt espavilada, se les enginya per no ser capturada.
93 min.
Cinesa Diagonal Mar 16.15 18.05
Cinesa Heron City 3D 16.10 18.10
Cinesa La Maquinista 16.00 18.15

Ida

POLÒNIA , DINAMARCA. 2013. DIR.: P. PAWLIKOWSKI. INT.: A. KULESZA.

7 A

Drama:Polònia,1962.L’Annaésunajovenovíciade18anysapuntdejurarelsvotscoma
monjaalconventonhaviscutdesquevaquedaròrfenadenena.Tanmateix,descobreixun
secret fosc de la seva família que data de la terrible època de l’ocupació nazi.80 min.
c Cinemes Maldà
17.15

FRANÇA. 2013. DIR.: F. OZON. INT.: MARINE VACTH I GÉRALDINE PAILHAS.

16 A

G

20.20 22.40
18.10 20.20 22.30
22.40
18.05 20.10 22.15

Jove i bonica

Acció: Ja ha passat un any des que l’equip del Dom i el Brian va tornar finalment als
Estats Units després de ser indultats. Cap d’ells s’imagina que Deckard Shaw està a
1981.Explicalahistòriad’AbelMorales,unambiciósimmigrant,ila
punt d’esdevenir un gran perill quan busqui venjar-se de Dominic Toretto per la mort
ladaperlamaquiavèl·licaesposaAnna.Totsintentenexpandirelseu
del seu germà.
137 min.
s. No obstant això, tot això també els podria destruir. 125 min.
Arenas de Barcelona 16.10 19.10 22.10
16.15
Aribau Multicines
19.10 22.00
c Balmes Multicines
19.10 22.10
no
4. DIR.: PAOLO VIRZI. INT.: F. BENTIVOGLIO I V. GOLINO.
7 A
Bosque Multicines
16.10 19.10 22.10
LAunMUSICA
CATALANA
Nadal, unPALAU
tot terreny deDE
luxe treu
ciclista de la carretera.
A meCinesa Diagonal
17.00 19.45 22.20

ento

M

Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
Cinesa Maremàgnum
Glòries Multicines
Gran Sarrià Multicines
Palau Balaña Multicines
c Yelmo Cines Icaria

16 A

Drama: La Isabelle és una jove preciosa de 17 anys, d’una família adinerada, que aparentment té el món als seus peus. Però un viatge d’autodescobriment sexual la porta
a embarcar-se en una doble vida: estudiant de dia i prostituta de luxe de nit.95 min.
n Cinemes Texas
18.00 22.00

Kingsman. Servicio secreto

REGNE UNIT. 2015. DIR.: M. VAUGHN. INT.: COLIN FIRTH I MICHAEL CAINE.

16 A

Acció: Explica la història d’una organització d’espies ultrasecreta que recluta un
noi del carrer, poc refinat però molt prometedor, per a un dels seus programes
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La connexió nipona és a la base
d’aquest esdeveniment musical,
ja que la Sagrada Família està
molt vinculada al Japó per la pro
longada participació de l’escultor
Etsuro Sotoo a les obres del tem
ple. De manera que en sortir ele
git Ono titular de l’OBC era qües
tió de temps que Barcelona es
plantegés la conjunció músico
arquitectònica. De fet, l’Auditori
no deixa de rebre aquests dies de
mandes de turoperadors japone
sos que desitjarien assistir al con
cert. La notícia ha saltat a Orient,
però des de l’Auditori s’insisteix
en el caire de “fet ciutadà” de l’es

El 20 de setembre
se sentiran Mozart
i Fauré en un concert
gratuït les entrades
del qual se sortejaran

ANA JIMÉNEZ

Un grup de turistes a l’interior de la Sagrada Família

La Sagrada Família s’obre
a la música per la Mercè
Kazushi Ono s’estrenarà com a titular de l’OBC
al temple més admirat pels japonesos

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

La idea que Barcelona tingués el
seu influent concert d’Any Nou
en un escenari d’excepció com la
Sagrada Família i amb un direc
tor d’orquestra de renom com
Daniele Gatti no va arribar a
prosperar: per molt que l’esdeve
niment estigués cridat a atreure
la mirada del món sencer, el tem

ple resultava impossible de cal
dejar en ple hivern. Tot i això, el
que sí que feia un temps que es
gestava quan al novembre va sal
tar aquesta notícia en aquestes
mateixes pàgines era una propos
ta similar encara que plantejada
com un acte ciutadà i, això sí, més
d’acord amb el clima. La Sagrada
Família s’obriria a la música amb
un concert litúrgic que oferiria
l’Orquestra Simfònica de Barce

lona i Nacional de Catalunya sota
la batuta de Kazushi Ono, el seu
flamant titular, per les dates de la
Mercè.
Aquesta proposta ja és una rea
litat: el dia 20 de setembre a les
19.30 hores, la bellesa arquitectò
nica del temple de Gaudí s’unirà a
la d’un repertori musical d’acord
amb l’entorn –Exultate Jubilate
de Mozart i el Rèquiem de Fauré
en un concert gratuït les entrades

CRÍTICA DE ROCK

CRÍTICA DE MÚSIQUES DEL MÓN

Més Morente
Soleá Morente &
Los Evangelistas
Lloc i data: Teatre Principal

de Badalona (18/IV/2015)

DONAT PUTX

Enrique Morente va ser més que
un dels grans del flamenc, ja que
al llarg de la seva brillant trajec
tòria va buscar el diàleg i el joc
amb tota classe de músiques i
músics. Lògicament, el seu mes
tratge i influència van més enllà
del món del cante. Entre altres
mostres, tenim
els discos publi
ORFEO
CATALA

del qual es posaran a disposició
de la ciutadania mitjançant sor
teig públic.
“La idea és unir dues institu
cions per oferir un concert per a
tothom. Parlem de l’orquestra,
del país i de la ciutat, i té tot el
sentit que se celebri en un dels
llocs emblemàtics de Barcelona”,
apunta el director de L’Auditori,
Valentí Oviedo.
Una de les condicions lògiques
del temple és la gratuïtat de l’es
deveniment. Per això pren el per
fil d’acte ciutadà i es planteja el
sorteig davant de notari com la
forma d’atribució de localitats. Al
llarg d’un mes, del 18 de maig al 18
de juny, la gent que desitgi assis
tir al concert s’haurà de registrar
per al sorteig a través de les pàgi
nes web auditori.cat; sagradafa
milia.cat o lavanguardia.com, i
optaran d’aquesta manera a una
entrada doble. L’aforament vore
jarà les 3.000 localitats.

deveniment i responen convi
dantlos a acudir a la inauguració
de la temporada de l’OBC, que
tindrà lloc una setmana després,
el dia 27 de setembre.
Tornant al programa del con
cert, va ser Ono mateix qui va
proposar el Rèquiem de Fauré
com a tancament de l’esdeveni
ment, ja que, a diferència dels de
Mozart o Verdi, suporta millor
un espai especialment reverbe
rant. La sessió començarà amb
una obra per a orgue sol del català
Bernard Vivancos (Improvisa
tion) interpretada per Juan de la
Rubia i continuarà amb una altra
per a metalls del compositor ja
ponès Toru Takemitsu (Signals
from heaven). Ono ha escollit la
versió gran del Rèquiem de Fauré,
que implicarà cent veus, les del
Cor Jove de l’Orfeó Català i el Cor
Madrigal, amb el baríton Josep
Ramon Olivé i la soprano Eugè
nia Boix com a solistes.
La retransmissió de l’esdeveni
ment –menys massiu que aquella
proposta de concert d’Any Nou
que unia Gatti, la Mahler Cham
ber Orchestra i la productora
Mediapro– es realitzaria en
streaming a través de Medici TV.
Encara que l’Auditori continua
pendent del patrocini, atès que el
pressupost de l’esdeveniment és
de cent mil euros, dels quals esta
ria en disposició d’assumirne tan
sols la meitat.c

l’any següent amb la filla mitjana
del cantaor, Soleá.
El festival va destapar l’edició
d’aquest any amb Soleá Morente
i Los Evangelistas, protagonistes

Soleá va avançar un
parell de temes del
seu primer disc en
solitari, ‘Tendrá que
haber un camino’
d’una intrèpida sessió que va co

i definitivament captivadors, ex
traient aquest nèctar de trans
cendència i espiritualitat laica a
què tan feliçment ens va acostu
mar el mestre. El concert es va
substanciar mitjançant un dis
curs rocker amb indubtable as
cendent flamenc (malagueñas,
alegrías), farcit de distorsions i
vols
psicodèlics/catedralicis.
Soleá Morente va anar guanyant
protagonisme amb el transcurs
dels minuts, aportant una es
plèndida jondura en temes com
Dormidos, i paisatges vocals
d’amplíssim espectre a La estre
lla. També cal destacar la bona
sintonia entre ella i Jota, de Los
Planetas, a Un pastorcillo, una
altra peça que s’ha d’anotar en
tre el millor de la nit. Ja en temps
de bisos, Soleá va avançar un

Fusió voladora
Dhafer Youssef
Intèrprets: Dhafer Youssef, veu

i oud; Kristjan Randalu, piano;
Phil Donkin, contrabaix; Ferenc
Nemeth, bateria
Lloc i data: : Cicle Round About
Midnight. Teatre Coliseum
(18/IV/2015)
KARLES TORRA

Dhafer Youssef va protagonitzar
el segon concert del cicle Round
About Midnight en un teatre Co
liseum transformat en atmosfèric

en l’òrbita de la fusió i les músi
ques del món. Mestre indiscuti
ble de l’oud (llaüt àrab) i inspirat
compositor, Youssef és alhora un
cantant increïble amb una veu
que mou al trànsit místic.
El seu últim àlbum, Birds Re
quiem, és sens dubte el millor tre
ball en la ja dilatada trajectòria
d’aquest artista tunisià establert a
França.
Construïda com a música per a
una pel∙lícula imaginària, aquesta
obra combina de meravella els
sons ancestrals amb un tracta
ment contemporani proper al
jazz, aconseguint una fusió veri

papeles y organízate de cara a

 ACUARIO En el fondo sabes

ólogos y osteópatas también califican de «saluqueLunes
no tienes
razón: reconoce
la
PAÍS: Españalas próximas semanas deFRECUENCIA:
a viernes
o. Pero con matices: «Es cierto que corrige el detus errores. Esperar que pase
mejor manera posible.
PÁGINAS:
O.J.D.: 179919
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‘Teatre i Territori’

 ESPECTACLE

Homenatge a
Carmen Amaya
El Tablao Cordobés de
Barcelona promou una gala
de tribut a la bailaora Carmen
Amaya amb la seva néta
Karime, també bailaora, com
a protagonista. Al cante
actuen La Tana, Morenito de
Illora, Coco i Manuel Tañé i a
la guitarra David Cerreduela i
Israel Cerreduela. Palau de la
Música. Avui a partir de les 21.00
hores. Preu: de 12 a 54 euros.
www.palaumusica.cat.
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 CONCERT

Explorador de límits
musicals
Matthew Herbert grava discos
amb sons d’aliments, parts del
cos o estris de cuina. És també
conegut per les seves col·laboracions amb Björk. BARTS. Paral·lel, 62. Avui (20h). Preu: 25 i 35
euros. www.theproject.es.

La Fundació Romea per a les
Arts Escèniques proposa una
taula rodona de preguntes i
respostes obertes al voltant
de la temàtica de Teatre i
Territori. Participaran alguns
dels màxims responsables de
les programacions teatrals
d’arreu de Catalunya: Jordi
Basomba del Kursaal de
Manresa, Jordi Giramé dels
Teatres de Tarragona, Quim
Marcé del Teatre de Bescanó i
Toni Cabero de La Llotja de
Lleida. Teatre Romea. Hospital,
51. Avui a les 20.00 hores.
www.fundacioromea.com.
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L’amor, la forqa
que mou el m6n
A lesportes
diferents,

de Sant Jordi hem seleccionat 22 grans histbries d’amor, ~niques, especials i
protagonitzades
per persones senzilles
que demostren que aquest sentiment
tan universal ds el motor que fa funcionar les nostres vides

ll va ndixer el 1953i ella
trenta anys desprds, el
1983. Es van casar el 2012,
quanla Chrol estava embarassada de la Miranda. Ens
trobem a la cafeteria del Palau de la
Mfsica Catalana, molt a prop del Teatre Borrhs, on aquests dies Pep
Munndrepresental’ obraNues.AcontinuaciS, fragments d’unaconversasobre l’amor ila diferbncia d’edat enuna
parella, arab lacrisieconbmicadefons.
C~ol: Ens yam con~ixer a l’obra
BoeingBoeing,
ell era actor ij o ajudant
de direcci6. A1principi ens porthvem
molt malament,ell no sabia ni corn e m
deia.
Pep: E1 primer que vain dir va set:
"Resde liar-nos’. Jo estava fins alcapdamunt de parelles. Era el 2009, i
aquell estiuja ens en vamanar a Mallorca.
C~rol: Perb vain anar a Mallorca
corn a amants.Tutenies les teves coses
ijo tambd.
Pep L amor va anar arribant, no hi
vahaver un enamoramentboig.Va ser
un procds a la inversa dels que j o havia viscut fins a aquell moment.
C~ol: Jo em vaig enam%rarmolt i
emvaig aprimar molfissim. Es que s6c
molt jove i encara m’enamoro,haha!
Pep: Jo sempredic que RomeuiJulieta o ho fan dos actors moltjoveso ds
una cagada. Arab els enamoraments
et lots carla hosha. Unacosa mesdensa, rods sblida, ds el que arab els anys
t’acaba important. I ella em va donar
marge. Era la primera vegada que no
m’atabalaven, que em deixaven el
meu espai.Ivaigpensar
Aquestanoia es rods maduraque les altres.
Ckroi~De seguida vaig estar molt a
gust amb ell. Com queens portem
tants anys de diferbncia, les tipiques
estratbgies de l’amor,tot allb tan dificilicomplicat, ellm ho feia fhcil. Jaem
veia a venir i aixb em donava molta
tranquiHitat.
Pep: Quanvaig con~ixer el seu pare (que t~ dos anys m~sque jo) emvaig
anticipar. M’emporto
la seva filla. Aixb ~s o caixa o faixa. Nocanviarem.I
la veritat ~s que molt bd. La marepotser era m~sreticent, oi?
C~u’ol: La mevamare era molt fan
tevaiaixb hotenlema favor. Hauriareaccionat diferent si li haguesdit: Mira, estic sortint arab elManeldelbar de
baix, que t6 60 anys".
Pep: Millor que laCarolm hagiaga-

Chrol lbarz (32) - Pep Munnd(61)

E

Quanet portes 30 anys i el
problema no ds l’edat, sin6 la
crisi econbrnica
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fat amb60.Estic mdsser~. Perb l’energia per fer coses no l’he perdut. Jo he
comenqatambella un nou pla de vida,
comsitinguds 30 anys. M’hevist amb
una edat molt avanqada comen~ant
unavida de zero, arab una parella, una
filla, i aixbest/~ moltb6.
C~trol: No podemperdre el temps,
perqub ens portemmoltsanys de diferbnciai hemd’intentar disfrutar-nos.
Consideroque no he deixat de fer res
per estar ambell. Tincuna fillai aixb et
canvia la vida, perb tambdmel’hauria
canviat si el Pepfos mdsjove.
Pep: L’fnic que emparade fer coses
s6n els calds. Jo no havia tingut mai
problemes de feina ni econbmics i
aquests tres filt’mas anys hansigut molt
b~sties.
Chrol:Perb b~sties de dir-li a l’hvia
queens conviddsa dinar. Unasituaci6
bastant limit.
Pep: Se’mva acabar l’atur, no tenia
feina. Hemviscut una etapa molt dura. Afortunadamentaraja ha passat i
ens estem recuperant. Encara no hem
pogut fer cap viatge junts i en tenim
moltes ganes. Durant tot aquest
temps, ]a nena era una xutada d’energia per mirar endavant.
C,~’ol: Jo tenia moltes ganesde ser
mareil’hi vaig anar insinuant fins que
el vaig convbncer. Vamtrigar un any
a quedar-me embarassada. Jo pensava: ’~Veus,comqueell ds gran, no us hi
podeu quedar".
Pep:Jo tinc un alt~e fill de nouanys,
perb aquellavegada no vaigpoder veure tot el procds de creixement.Arabla
Miranda,sl.
C_~ok~T’enrecordesdel nostre primer Sant Jordi? Els meus amics em
deien:"Niset’acudeixi regalar-liunllibre". I sort que no ho vaig far. La setmana abans va ser quan ens vamenrotllar per primera vegada. Recordo
que vaigaparbixer alteatre, superguapa, nerviosa perqu~era la primera vegada que ens veiemdes d’aquell diaitu
va i regales roses a totes les donesdel
teatre.
Pep: Jo m’enrecordodel Sant Jordi que vamviure a Madrid.
Ckrol: Que vain quedar per dinar
junts i emvas regalar El dia de manana, d’Ign, acio Martinezde Pis6n.
Pep:Es un llibre bonissim.I ds part
de ]a histbria nostra, aquesta Barcelona de finals del franquisme.~
ALBERT OM
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Un Gat Perich
reivindicatiu
Willem i el Gran Wyoming defensen la
llibertat d’expressió al recollir el premi
ALBA LÓPEZ
BARCELONA

rich. Fernando De Anda –caricaturista lleonès establert a Barcelona–,
per la seva banda, va demanar recordar el seu amic Toni Godoy, un dels
impulsors del premi, absent per malaltia. Durant la celebració, De Anda
va ser sorprès amb un guardó Gat
Perich que va homenatjar l’impulsor per tot el seu esforç i dedicació
durant tots aquests anys.
En edicions anteriors, s’havien
premiat humoristes com El Roto,
George Wolinski, Forges, Toni Batllori, Fernando Krahn, Pepe Rubianes, Andreu Buenafuente, Josep
Antoni Fernández i Tricicle.

Ahir, després de tres anys de silenci per culpa de la crisi econòmica, es va tornar a entregar el premi Internacional d’Humor Gat
Perich, impulsat pel còmic i dibuixant Fernando De Anda. En aquesta XVII edició, quan es compleixen 20 anys de la mort del dibuixant Jaume Perich, a qui el Saló
del còmic homenatja en una exposició, el presentador televisiu José Miguel Monzón, el Gran Wyoming, i l’humorista holandès Willem van rebre l’honor felí.
Abans de la gala, els
JORDI COTRINA
dos premiats, recolzats
per col·legues, dibuixants i humoristes, van
disfrutar d’una agradable passejada en Golondrina pel port de
Barcelona. En la trobada,
Willem, un dels fundadors de Charlie Hebdo i actual dibuixant del diari
francès Libération, va destacar la importància de
la llibertat d’expressió
com a valor principal. En
aquest sentit, va agrair el
premi en nom de Charlie
Hebdo recordant el tràgic
atemptat del passat mes
de gener contra la redacció del setmanari satíric
francès.
Per la seva part, Wyoming va afirmar, sobre el
reconeixement, que «és
l’honor més gran que pot
tenir un ésser humà perquè és el premi que se li
concedeix a la gent amb 33 El Gran Wymonig i Willem, en Golondrina.
més categoria d’aquest
país. L’humor com la capacitat de
riure’s d’un mateix al nostre país és
nul, de manera que els humoristes
no som artistes, sinó herois».
En l’acte d’entrega de premis,
celebrat a l’auditori de l’editorial
RBA, no hi van faltar el bon humor
i les bromes del Gran Wymonig.
Va fer broma amb reflexions crítiques i àcides sobre la monarquia,
La jornada que va distingir el tael seu suposat magnetisme perso- lent humorístic va comptar amb la
nal i va ironitzar sobre la seva pre- presència de còmics i dibuixants de
sència a Barcelona afirmant amb diverses publicacions satíriques de
naturalitat que «venir a Catalunya tot Espanya, procedents, entre altres
per a un espanyol de veritat no és llocs, de les Canàries, Guadalajara,
senzill».
Lleó, Madrid, Múrcia i Navarra. Van
El mestre de cerimònies va ser ser acollits per l’Associació Perich
el periodista Jordi Llompart, que Sense Concessions, organitzadora
va alabar la força de De Anda per dels premis, que té com a objectiu
no rendir-se i buscar mitjans per condecorar la trajectòria professiocontinuar amb el premi Gat Pe- nal dels humoristes. H

«Els humoristes
no som artistes,
sinó herois»,
va fer broma
el Gran Wymonig
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i dees
ALBERT

Espinosa

L’origen
del vent

A

rticle 428. Sempre dubto
de com titular les columnes, ja que s’ha d’explicar
en aquest inici part del que tractarà l’article però mai d’una manera prou clara perquè no es perdi
interès al llegir-lo. I us explico això perquè, curiosament, l’altre
dia un home d’uns 86 anys es va
acostar a mi i em va xiuxiuejar
aquesta frase: «L’origen del vent» i
va afegir que m’explicaria una cosa i que si m’agradava havia de titular així aquesta columna.
I va començar a explicar-me
que durant anys havia estudiat
l’origen de les paraules, d’on provenien o com s’havien transformat. Em va explicar que l’expressió tope guai tenia el seu origen en
l’anglès, exactament en top white,
ja que en una època anar de blanc
era el més cool i és per això que
aquí es va castellanitzar i va derivar en tope guai.
I després em va relatar que la
paraula tiovivo procedia de… Bé,
potser que us ho expliqui després
del millor de la meva setmana.

A la pel·lícula
‘Convicto’,
Jack O’Connell
està pletòric
Tercer lloc. A Convicto Jack
O’Connell està pletòric. Increïbles els girs i les emocions que pot
transmetre aquesta meravella sobre les presons.
Segon lloc. Els immortals del cine (Palau de la Música). Magnífica
la barreja de diàlegs de guió i bandes sonores. Va ser guaridor escoltar aquesta magistral simfonia de
seqüències.
Primera posició. Calvary (John
Michael McDonagh): la millor pellícula que he vist aquest any, ho
té tot i traspua una espiritualitat
i una terrenalitat que es fusionen
d’una manera excelsa.
I, tornant a la paraula tiovivo,
aquell home em va explicar que
el primer que va posar en marxa
a Madrid aquesta atracció de cavalls de cartró pedra va morir de
còlera i que quan era traslladat al
cementiri va resultar que encara
estava viu i per això l’atracció la
van anomenar a partir de llavors:
Els cavallets del Tío Vivo.
I quan ja se n’anava aquell savi
de les paraules, li vaig preguntar
pel vent del títol i em va respondre: «Les paraules i les promeses
se les emporta sempre el vent… És
per això que s’ha d’evitar que bufi…» ¡Feliç diumenge! H
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LA POLÍTICA ECONÒMICA
I LA SORTIDA DE LA CRISI

Francesc Sanuy

Advocat

El Telegrama del Rif

no
del
o

esident espat petar tots
setanta-dues
explicat què hi
ato, i els interbem el perquè
la: com és
sa davant de
ja estava invant un jutjat
: per què no
ja s’ocupa
s Rato?
nts, el que
es, periodistes
escena de la
ó mediàtica
Rodrigo Rato
ue se l’enduia
ocus a l’hora

cció
mala?

Q

uan vaig tornar dels EUA per a
acabar la mili, vaig anar destinat a
les forces regulars indígenes d’Alhucemas número 5, a Melilla, en
clar contrast amb el José María Aznar de
l’“España va bien”, que no solament, patriota ell, es va escaquejar de jurar bandera, sinó que, a més a més, va aconseguir que el
seu fill gran també s’escapolís de servir el
país. D’altra banda, amb la necessària cooperació de còmplices com el Blesa de
Bankia, van saquejar de manera sistemàtica l’economia del país i els pressupostos de
l’Estat, en un procés ben revelador de falta
d’escrúpols i de principis morals. Per exemple, quan va mentir amb tota la solemnitat
quan va assegurar que a l’Iraq hi havia armes de destrucció massiva. O bé quan va
afirmar que els indicis de l’atemptat d’Atocha portaven a ETA i no als islamistes. A
més a més, els seus lligams i negocis amb el
dictador Gaddafi de Líbia el van impulsar a
dir que aquell sanguinari terrorista culpable de l’atemptat de Lockerbie en el qual
van morir tots els passatgers era un personatge “una mica extravagant”, però amic
nostre. M’estic referint al sanguinari personatge que a Fornells (Menorca) va fer en
presència de l’arquitecte Tusquets (aquí
van adjudicar la primera obra) el pacte amb
Millet i del cas Palau de la Música, amb el
president de l’Orfeó designat com a vicepresident de la Fundació FAES a Catalunya, que, ves per on, és el think tank més
subvencionat de tot Espanya.
MONTESOL

s informatius
que es faria
matge de la
orça l’escarni
per deixar-lo
s.
que el PP esa que ha opodes de com
enas: fer-ho
un boc expiapartit davant
. Al més pur
enció de Rato
ó brillant de
oa per deà de ferro
ase que més
La justícia és
tenció que, a
mb el passat
e la disbauxa
lack i el diner
tge, a les
unicipals i aue vendetta
a Rajoy.

SI AZNAR HAGUÉS ANAT A MELILLA a fer la

mili hauria anat a fer instrucció a Rostrogordo i a passar la nit al fort de Sidi Aguariach. Sobretot, però, sabia que a Melilla
s’hi publica el diari El Telegrama del Rif, de
comentaris molt curts. Serà, doncs, amb
aquest estil més telegràfic que no pas postal que passaré revista a una sèrie de comentaris d’actualitat que, en conjunt, poder ser indicatius d’una nova era econòmica en la qual aparentment anem a les
palpentes. El FMI, per exemple, avisa que
la nova realitat requereix reformes que els
governs apliquin tenint en compte la perspectiva d’un creixement inferior, sobretot
si tenim en compte que la recuperació és
mediocre, moderada i desigual. En realitat, els riscos per a l’estabilitat financera es
van incrementant enmig d’un declivi de la
liquiditat en els mercats. A la zona euro,
sembla que no hàgim estat a la vora del
precipici, les normes ja no reflecteixen temors a la deflació i les accions marquen cotitzacions no vistes des de fa quatre anys.
Ja no ens trobem, doncs, en un pessimisme total, sinó millor que durant la crisi del
deute que va començar el 2010. El que cal-
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drà veure és quin grau d’inflació de preus
causarà la injecció quantitativa en les economies reals més que no pas en les economies financeres. En tot cas, no sembla que
la injecció quantitativa faci possible una
reducció de la taxa d’un 10% d’atur a la UE,
que, a Espanya, és del 24%. De fet, una liquiditat suplementària pot afavorir els
rics en una situació com la present de tipus
d’interès molt baixos i uns interessos dels
bons que ja són negatius.
EN AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES hi ha qui es

planteja si el diner creat pels bancs centrals,

Cal, en efecte,
impulsar la despesa
i la creació de llocs de
treball per procediments
més eficaços que
no pas l’actual
política monetària

en lloc de destinar-se als mercats financers,
no seria més convenient que es destinés als
governs per a invertir-lo en projectes d’infraestructures que fan molta falta o bé facilitar als ciutadans unes subvencions mensuals per a disposar-ne durant un any i mig.
Cal, en efecte, impulsar la despesa i la creació de llocs de treball per procediments més
eficaços que no pas l’actual política monetària que avui sembla incapaç de superar
l’estancament i l’atur. Altrament, la competitivitat caldria trobar-la en la possibilitat
que els altres països de la UE tinguessin la
possibilitat de devaluar la moneda en relació amb la d’Alemanya. El president del
BCE, Mario Draghi, considera superada la
crisi econòmica i presumeix de la injecció
quantitativa com a decisiva, junt amb el
preu baix del petroli, que allibera recursos
per al consum. Els mercats emergents han
caigut en ralentí i la pujada del dòlar significa un risc. Ara fa dos anys, es parlava dels
cinc malalts BIITS (el Brasil, l’Índia, Indonèsia, Turquia i Sud-àfrica). Actualment, l’Índia ha millorat, però els productors de matèries primeres tenen nous problemes.
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Sabor mozartià
KristianBezuidenhout
Lloc i data: Petit Palau

(14 i 15/IV/2015)
JAUME RADIGALES

Siguem francs: les sonates per a
piano de Mozart no revesteixen
les dificultats tècniques de com
positors que precedeixen o segue
ixen el salzburguès en el terreny
delteclat.Ladificultatenaquestes
obresde Mozart,que el Palau de la
Música ens ha brindat en la seva
versió integral al llarg de dues
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temporades,raumésaviatenlain
terpretació.Entenguemnos,en el
matís expressiu, en el dibuix de la
frase, en l’exposició d’un tema, en
la resolució del baix Alberti, en els
contrastos dinàmics i en l’equili
bri entre humor i drama que tras
puenelspentagramesmozartians.
Kristian Bezuidenhout tra
dueix, amb el seu fortepiano (cò
pia d’un Stein del segle XVIII), to
ta la versatilitat i totes les gammes
de les sonates de Mozart. El domi
ni tècnic davant de l’instrument li
permet irisar sonoritats i colors,
textures i tempi amb resultats ex
traordinaris. El primer dels dos

dies va cometre alguns errors (i
això que toca amb la partitura al
davant), mentre que la segona vet
llada va ser senzillament inoblida
ble. El músic sudafricà, que està
presentant els seus enregistra
ments d’aquestes obres, s’apodera
deMozart,elrevesteixdesabano
va i l’ofereix amb tota la seva com
plexitat, revestida amb la màxima
flexibilitat i espontaneïtat. Només
així aconsegueix que obres que
podrien resultar monòtones si no
es llegeixen entre línies tinguin el
regust genuí del músic salzbur
guès. Només així ens adonem que
Mozartfapetitesobresmestresen
tots i cadascun dels seus compas
sos, amarats de canvis de tonalitat,
d’inflexions i de profunditat. Grà
cies,KristianBezudenhout...torni
quan vulgui que serà ben rebut!c

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 24

O.J.D.: 4147

TARIFA: 1225 €

E.G.M.:

ÁREA: 1148 CM² - 100%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

18 Abril, 2015
(&/5%5



$0/7&34&4

Aquesta tarda actua a la basílica
de Santa Maria del Pi de Barcelona inaugurant un cicle organitzat per l’Auditori i el Palau de la
Música?
Sí, amb un quartet vocal que enceta una programació que pot durar vint anys perquè contempla la
interpretació integral de les cantates de Bach. Em fa molta il·lusió.

"OOB"MºT
.&;;04013"/0*/5&3/"$*0/"-

Vostè viu a Berlín i porta una carrera centrada a Alemanya. És
l’epicentre de la música clàssica?
Jo sóc cosmopolita i Berlín em va
robar el cor. És una ciutat molt
acollidora, que rep molt bé el visitant i que té un punt sec, que és la
manera de ser del berlinès. A més,
hi ha una quantitat de talent per
centímetre quadrat espectacular.
Això fa que la competència sigui
estimulant. A Berlín és brutal i
amb això no et queda una altra
opció que ser perfeccionista. És
una eina que tens per exigir-te
amb carinyo, perquè mai pot convertir-se en una amenaça.

Contempla la maternitat?
Per a mi és un tema obert, que està
allà. Moltes companyes es queden
embarassades i tiren endavant. El
mercat demana que s’incorporin
de seguida; quatre setmanes
d’alletament i fan el concert, si la
salut ho permet.

I quan té vacances aprofita per
desconnectar, estudiar, viatjar...
De tot una mica. El cap ha de descansar perquè constantment
aprenc repertori nou, moltes vegades de memòria i en diversos
idiomes. Diàriament, la meva professió m’obliga a parlar en anglès,
alemany, italià, francès i castellà.
Quan no treballo descanso, estudio, cuido les plantes de casa i la

meva gata, estic en contacte amb
la natura i gaudeixo de Berlín. Tot
i això, sempre hi ha una mica de
feina al cap. Si el cervell no descansa, no pots ser creativa.
Per ser una mezzo, com vostè,
quines qualitats s’han de reunir,
a banda, és clar, de les vocals i interpretatives?
Sensibilitat, musicalitat i resiliència perquè has d’aprendre a gestionar molts “nos”. Contínuament
busco feina i alhora decideixo si
l’agafo o no. A més, per a nosaltres,
passar una prova significa agafar
avió d’anada i tornada i fer l’audició. Un cost afegit. Jo ho porto
prou bé perquè tinc capacitat analítica i sé quines estratègies seguir,
però també sóc molt sensible,
emocional, idealista i somiadora.
Els pares em van transmetre els
valors de l’esforç, la disciplina i la
perfecció. Ara estan molt contents
que visqui de l’escenari. És un
luxe, un mèrit i una alegria.
Potser per tot això no li falta la feina a Alemanya?
Treballo allà per estar més a casa i
em surten feines interessants, com
el meu debut al mític Philharmonie de Berlín. Aquí, en canvi, a nivell de concerts crec que estic ben
considerada perquè les orquestres
confien en mi. Ara, a nivell d’òpera, no. Jo al Liceu canto cinc minuts i a Alemanya em donen papers de protagonista amb crítiques que parlen de forma excel·lent. Aquí, en canvi, ni surten.
Allà hi ha una xarxa de distribució
del nou talent jove que a Catalunya no hi és. Si aquí volem arribar
a més públic és evident que s’ha
de ser més competitiu i això passa per abaixar els preus i sortir als
mitjans de comunicació.

Té clar fins a on pot arribar la
seva perfecció?
Sí, és clar. Tinc una professió que
m’enriqueix i em neteja per dins.
Em compensa l’estrès, els nervis i
la incertesa amb què visc. Els cantants i els músics portem la llar a
sobre. Jo, per exemple, estaré a
l’estiu onze setmanes sense trepitjar casa meva per feina i ara el meu
home, que és director d’orquestra,
acaba de marxar i ens retrobarem
a Berlín el maig.

Amb aquest ritme de vida, on
queden el lleure i el temps d’oci?
Val a dir que he après a fer un reset a l’agenda perquè necessito
temps lliure. Fa un any em vaig
adonar que havia de baixar el ritme per ser encara millor. És una
professió on has de prendre decisions molt sovint i amb calma.
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Com va fer Ramon Gener amb
“Òpera amb texans”, a TV3, i ara
amb “This is opera”, a TVE?
Sí. El que ell ha fet és or. Ha entès
quin és el problema: l’òpera és un
gènere molt vinculat a l’elitisme i
encara ara hi ha gent de diners
que queda al Liceu, perquè queda
bé. L’òpera és el cinema d’abans.
L’escenografia, el vestuari, la il·luminació... Tot és espectacular. A
més, a Catalunya tenim un altre
forat. Jo m’he format amb diners
públics i a mi no se m’està aprofitant. Els contribuents han fet una
inversió en la meva formació que
s’aprofiten a l’estranger. I tot això
abans de la crisi.
Tornaria a viure a Terrassa?
Si torno a Catalunya i a una ciutat,
crec que sí. Terrassa és amable,
cosmopolita i molt assequible. //

agota, sino que se enriquece con el
tiempo». Así lo señala Antonio Piedra al referirse a la exposición El
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha. 25 estampas que ayer
fue inaugurada en el Palacio Pimentel.
En esa línea de «fecunda dependencia», dice Piedra, ha trabajado
18 Abril,
2015 «incorla Diputación
de Valladolid,

lizados por otros tantos artistas vallisoletanos para ilustrar una ediEspañapor
ción especialPAÍS:
coordinada
Antonio Piedra y Javier Blasco que
PÁGINAS: 22
la Diputación publicó en los años
2004 y 2005 para
conmemorar
TARIFA:
872 €el
cuarto centenario de la primera
parte de El Quijote.
ÁREA: 341 CM²
Ahora, diez años después, estos
grabados y estampas vuelven a aso-

-

presidente de la Diputación, Jesús duría, la libertad, el amor, la locura,
Julio Carnero, inaugurar los actos la vida y la muerte a través de las
FRECUENCIA:
Diario
que se llevarán a cabo durante
la andanzas
de Don Quijote y su fiel
próxima semana con motivo del escudero Sancho en unos grabaO.J.D.: 3525
Día del Libro.
dos en los que no faltan las alusioCarnero, quien calificó esta
expo- 19000
nes a los molinos de viento, el yelE.G.M.:
sición de «entrañable», señaló la mo de Mambrino, las Bodas de Ca«excelente oportunidad» para
«dis- macho
o el escrutinio en la
33%
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frutar y recordar» la inmortal obra biblioteca.
de Cervantes. Un libro «de sabiduTodos los grabados -en formato

PIANO ‘BEETHOVEN CON ACENTO ESPAÑOL’

JOSÉ MENOR ACERCA AL
AUDITORIO UNA ‘PATÉTICA’
«EXPLOSIVA Y DRAMÁTICA»
AGUSTÍN ACHÚCARRO VALLADOLID
«Me considero pianista pero antes
soy músico, y me defino como un
intérprete versátil, que se interesa
mucho por la música contemporánea, sobre todo de autores de
nuestro país; en mayo interpretaré el primer monográfico en la
ciudad alemana de Schwetzinger
de Héctor Parra, que repetiré en
septiembre en el Palau de la música de Barcelona». «Me identifico
mucho con la música del siglo
XX, la música española –Granados me apasiona–, el impresionismo, siempre me decanto por un
autor y su obra, que por un estilo
concreto».

Así se autodefine José Menor, el
quinto intérprete que interviene
en el ciclo ‘Beethoven con acento
español. Las 32 sonatas para piano’, en el Auditorio de Valladolid.
Este pianista precoz y músico
completo considera que hoy sábado, (19,00 horas), defenderá un
programa que muestra aspectos
muy diferentes de Beethoven:
«Por ejemplo, hay dos sonatas
muy conocidas en Do menor, la
Patética, que es una obra de juventud bastante revolucionaria,
explosiva, dramática, en la que
Beethoven empieza a ser Beethoven, y la Nº32, que ocupa por sí
sola la segunda parte del concier-
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El pianista José Menor que hoy ofrece un concierro en el Auditorio. R. ALONSO
to, en la que ocurre al revés que
las otras pues Beethoven está de
vuelta, cierra todo el ciclo y es como un viaje astral, una ventana al
futuro».
Junto a éstas, Menor incluye

otras dos sonatas: «La Nº24 es
muy curiosa, muestra un Beethoven humorístico, experimentador,
que recupera un poco las ideas de
Haydn, con un primer movimiento muy vocal y lírico, mientras

Gay, Domingo Criado, Andrés Coello, Ostern, Miguel Santos, Rafael
Isla, Jo Stempfel, Teresa Morán Ortega, Gonzalo Martín Calero, Enrique Reche y María González Vallinas.
La exposición podrá visitarse
hasta el 18 de mayo de martes a domingo de 12,00 a 14,00 y de 19,00 a
21,00 horas.

que la Nº 26 ‘Los adioses’ representa a un Beethoven maduro y
muestra el aspecto programático
del compositor con sus movimientos, el adiós, la ausencia y el
retorno».
El pianista vuelve a referirse a
la Sonata Nº32: «Es una obra increíble, me siento un privilegiado
por poder interpretarla, el segundo movimiento es la joya, y mi visión ideal sería al tocarla entrar
en trance, lo que suena muy bien
pero es muy difícil de conseguir».
A José Menor no le preocupa el
ir de gira por varias ciudades con
las mismas obras ya que piensa
que siempre suenan distinto,
«pues evolucionas y estás buscando cosas diferentes, descubriendo
cosas nuevas».
Algo que para él vale igual a la
hora de actuar. «Pues el piano, la
sala y el público varían y las obras
no se viven de la misma manera, y
eso es lo bonito, que cada concierto es una experiencia nueva»,
concluye.
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FESTIVAL BLUES & RITMES

Sacrosant
noise ‘jondo’
Soleá Morente i Los Evangelistas actuen
aquest vespre al Teatre Principal de Badalona
LUIS TROQUEL
BARCELONA

Soleá no pot estar més ben acompanyada. La filla mitjana d’Enrique Morente s’ha envoltat de Los
Evangelistas, o el que és el mateix:
els components més destacats de
Los Planetas i Lagartija Nick. En
un concert seu precisament, com
a convidada, va debutar ara fa dos
anys. «Jo havia cantat moltes vegades acompanyant el meu pare o la
meva germana, però mai cançons
senceres», explica Soleá Morente
Carbonell.
«No se m’oblidaran mai els nervis que vaig passar, ni tampoc la
sensació una vegada obres la boca i ho deixes anar, li expliques a la
gent el que t’està passant». Va ser
al Palau de la Música. Los Evangelistas presentaven Homenaje a Enrique Morente. I el que es perfilava
com un rèquiem es va convertir
en baptisme d’art i foc. Des d’ales-

hores no havien tornat a actuar per
Barcelona. Fins avui. Aquest vespre,
a les 21 hores, al Teatre Principal de
Badalona, dins del festival Blues &
Ritmes.
Los Evangelistas són Jota i Florent
de Los Planetas, Antonio Arias de Lagartija Nick i Eric Jiménez, bateria a
les dues bandes. I també va amb ells
J.J. Machuca, de Lori Meyers. Tot queda a Granada. «És un orgull que em
segueixin admetent als seus grups
i a la seva colla», diu Soleá. Després
de la debacle personal que va suposar la mort del seu pare, va començar a passar les hores amb ells. «No
m’hauria imaginat mai que arribaríem a fer tantes coses junts».

L’evangeli, segons Morente
Inicialment van portar al seu terreny
peces del colossal cantaor de l’Albaicín. Cante jondo en clau de noise lisèrgic. Després van arribar composici-
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33 Los Evangelistas 8 Antonio Arias (esquerra), Soleá Morente i Jota, en primera línia de foc.

«Canto les penes
i les alegries
que porto aquí
amagades», revela
Soleá Morente

ons pròpies d’halo morentià i el disc
Encuentro. En el concert d’aquest vespre també avançaran alguna de les
peces de l’esperadíssim debut en solitari de Soleá Morente: Tendrá que
haber un camino.
«Hi he donat moltes voltes, amb
diferents productors, buscant
aquest camí; i al final m’he adonat
que el camí es troba fent el que et
ve de gust, anant on vols anar, guiant-te per l’instint». I sense trencar
amb Los Evangelistas: tant Jota com
Antonio Arias li han compost can-

çons. I també La Bien Querida, i
David Rodríguez... i una versió de
Leonard Cohen que va quedar fora
del mític Omega i que no falta mai
en els seus actuals concerts.
¿Cantant pop o cantaora flamenca? «Cap de les dues coses. Només sé que faig música i canto les
penes i les alegries que porto aquí
amagades». ¿I s’atreveix a cantar
per soleá? «Entre amics és clar. El
flamenc és la meva identitat per
naturalesa, però no m’asseuria a
fer tot un recital de cante». H

de Lewis Carroll Alícia al país
de les meravelles. Els més pe
tits també gaudiran d’un es
pai per a ells, mentre que els
lectors empedreïts podran, li
teralment, instal∙larse al cel i
gaudir del plaer de la lectura
en una biblioteca plena de nú
vols. Una altra novetat d’en
guany és la flamant Món Lli
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Avui i demà, al parc de la Ciuta
della (d’11 a 20 hores), hi haurà
professionals
del circEspaña
que oferiran
PAÍS:
la possibilitat de veure entrena
PÁGINAS:
48en
ments en directe
i participar
tallers d’iniciació al circ. I entre les
12 i les 20 hores
s’hi podran
veure €
TARIFA:
18760
vuit espectacles de companyies
com Le Fil quiÁREA:
Chante o759
Penelope
y CM²
Aquiles. A més, a l’Ateneu 9 Barris,

Barcelona ciutat

SOLEÁ MORENTE I LOS
EVANGELISTAS
Teatre Principal. C/ Francesc
Layret, 41. Badalona
21 hores

III Festival de Biodansa. Barcelona
s’uneix a moltes altres ciutats del
món per celebrar el dia mundial de la
Biodansa i commemorar el naixe
ment del seu creador, Rolando Toro.
Sala d’exposicions Lluïsa Franch del cen
tre cívic Cotxeres de Sants. Sants, 79
(10.30 hores). 8 euros.

en versió original subtitulada al
català. El meu veí Totoro,
1988 (16
hores), Arriety i el
FRECUENCIA:
Diario
món dels diminuts, 2010 (18
O.J.D.: 141874
hores) i El vent s’aixeca, 2013
(20 hores). A més, en aquesta
mateixa sala podem veure
E.G.M.: 677000
Stand by me Doraemon (avui, a
les 16 h)CULTURA
i demà a les 12 h quatre
SECCIÓN:
pel∙lícules infantils més.
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]El concert d’aquesta nit de Soleá Morente i Los Evangelistas és el

tret de sortida d’una nova edició del festival Blues & Ritmes, que es
desenvolupa a Badalona. Després de la vetllada d’avui, hi ha previs
tes les actuacions de Sara Watkins, Sarah Jarosz & Aoife O'Donovan,
Daniel Lanois i Maria del Mar Bonet

Swingui Qui Vingui @ Sants. Com ca

da tercer diumenge de mes, cita amb
el millor swing.
Plaça Osca (de 12 a 14.30 hores).

L’Eix del Mal convida a escoltar dos
discos seleccionats per Marta Salicrú,
discjòquei, i Dani Vega, guitarrista de
Mishima, els quals en faran una in
troducció.
Videoclub Deuvedé. Martínez de la Rosa,
71 (12.30 hores).
sa Ribas presenta el seu últim llibre.

preta el reactable.
Museu de la Música. Lepant, 150 (17.30
hores). Gratuït.

Residències Musicals. Concert a càrrec
d’Oscar Alabau, violoncel∙lista. Inclou
l’estrena de l’obra per a violoncel sol
de Jéan Selim Abdelmoula, a més
d’obres de J.S. Bach, G. Ligeti, J.S. Ab
delmoula i G. Cassadó.
La Pedrera. Passeig de Gràcia, 92 (18
hores). 12 euros.
Fundació Escó. Concert solidari a càr
rec de M. Àngels Miró, soprano, An
na M. Pinto, piano, i M. Teresa Mon
clús, piano, amb participació de dife
rents alumnes. Interpreten obres de
Giordani, Mozart; Beethoven, Tosti,
Puccini o Morera. Aportació volun
tària.
Església de Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 hores).

TELÈFONS
ÚTILS

primera part intervenen Magalí Dat
zira, Andrea Motis, Eva Fernández, Ri
ta Payés i la col∙laboració especial
d’Ignasi Terrassa, Josep Traver i Este
ve Pi. A la segona, la Sant Andreu Jazz
Band amb les veus d’Alba Armengou,
Edu Ferrer, Paula Berzal, Elia Bastida,
Elsa Armengou, Ruth Marguenda,
Helena Pañart, Abril Sauri, Alba Este
ban i Carla Motis. De 20 a 40 euros.
L’Auditori. Lepant, 150 (19 hores).

obra de la Companyia Fènix. L’11 de
març del 2004 uns atemptats esfereï
dors en uns trens de rodalies de Ma
drid van llevar la vida de prop de 200
persones. 12 euros.
Nau Ivanow. Hondures, 2830 (19 h).

Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(13 hores).

Silenci, fem música. Sergi Jordà inter

XII Concert solidari en benefici de la po
blació de Goundi, al Txad, Àfrica. A la

Dimecres. Representació d’aquesta

Una nova superheroïna Miss Fifty. Ro

Bars, cafès (16.30 h), Robots (18 h), i
Space is the place (19.30 hores).
Institut Francès. Moià, 8. Gratuït (16.30
hores).

Josep Maria Serra

Dies de música. El Duo Yunim inter
preta obres de Vivaldi, Bach i Txai
kovski.
Sala Pau Gil del recinte modernista de
Sant Pau (19 hores). 8 euros.

Audició #11. L’associació de discòfils

Festival Mecal. Projecció de curts de

total de 15 actors sobre l’escenari,
continuen al teatre Borràs (plaça Ur
quinaona), ara amb funció doble de
matí i tarda, dissabte i diumenge (12
i 17 hores, 24 euros). Aquesta tarda,
excepcionalment, el musical es tras
llada a l’Auditori de Cornellà de Llo
bregat (avui, 18 hores, Albert Eins
tein, 51, 12 euros).

BSW Opens Sundays Jams. Tarda/ves
LAURA GUERRERO

La cantant granadina, fotografiada ahir a Barcelona

Soleá, psicodèlia i cante
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L

a col∙laboració de
Soleá Morente i Los
Evangelistas es re
memora al 2012,
quan la filla mitjana del glori
ós cantaor va col∙laborar en
un parell de temes de l’àlbum
Homenaje a Enrique Morente,
catorze mesos després de la
mort del mestre.
La relació entre la menuda
i intuïtiva cantant granadina
va prosseguir des d’aleshores
amb l’esmentada banda, for
mada per membres de Los
Planetas (Jota, Florent i Eric
Jiménez) i Lagartija Nick
(Antonio Arias). La química
va desembocar en el fascinant
àlbum Encuentro, en què les

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061
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dues parts ja parlaven de tu a
tu, i en què Soleá Morente es
descobria com una cantant
que emetia duende i aroma
flamenc però també psicodè
lia i fil rocker. A Barcelona, a
Catalunya, no van presentar
mai l’esmentat disc, i a ella se
la recorda únicament d’una
actuació al Palau de la Música
quan l’estrena del ja llunyà
Homenaje a Enrique Moren
te, on va tenir un protagonis
me molt secundari.
Fins avui, en què el festival
Blues & Ritmes de Badalona
aixeca el teló amb la presèn
cia i l’actuació de la filla d’En
rique Morente i del grup an
dalús. Ella mateixa explicava
ahir que la vetllada es nodrirà
musicalment d’aquells dos
temes que va cantar a l’Ho

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

menje... al seu pare, de l’es
sencial d’Encuentro i d’alguns
temes propis i inèdits escrits
per ella i que segurament
veuran la llum després de
l’estiu en forma de disc firmat
per ella.
La cantant, de trenta anys i
llicenciada en Filologia His
pànica, reconeixia ahir que la
figura del seu progenitor
segueix molt present, no no
més en la seva carrera artísti
ca sinó en el seu dia a dia.
“Sempre ens deia que la mi
llor manera de superar les
comparacions que ens podien
fer era treballar molt dia a dia,
i és el que faig”, confessava
ahir emocionada.

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900123505

LLEGIU L’ENTREVISTA QUE ES VA
FER AHIR A SOLEÁ MORENTE A
www.lavanguardia.com

pre de ball.

SANTSballuga. Bassegoda, 1 BCN (de 19
a 23 hores).
The special need. Projecció d’aquest
documental que parla de la història
de tres amics i un viatge irrepetible.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de Sarrià,
8 (20.30 hores). 2 euros.
Exúvia. 100% circ sense circ.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12 (21
hores). 8 euros.
Boston College High School Choir &
Chamber Singers Boston. Des de Bos

ton arriben aquestes joves forma
cions corals. Concert gratuït.
Església de Sant Ramon de Penyafort.
Rambla de Catalunya, 115 (21 h).

Barcelona
CERDANYOLA DEL VALLÈS (V. Occ.)
Concert al Sincrotró. La Jove Orquestra

de Cerdanyola interpreta un repertori
romàntic que accentua l’expressio
nisme del segle XIX i principis del XX.
8 euros.
Edifici annex del Sincrotró de llum Alba.
Carretera BP1413, 3 (12 hores).

Gas Natural ........................ 900750750
FecsaEndesa ...................... 902536536
Manyà 24 h ....................... 934465959

Serveis Funeraris de BCN ..... 902076902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902230238
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l’entrevista
ESTEBAN LINÉS

El cantant i músic, fotografiat aquesta setmana al restaurant barceloní Mirlo, propietat d’un dels seus fills

A

ls 75 anys, el barceloní Dyango (Josep Gómez a efectes legals)
reconeix que això de
pujar a l’escenari i,
sobretot, de fer gires ja li cansa.
el que no vol dir, ni de bon tros,
que es retiri de la música, com
acaba de demostrar amb el llançament d’Italianísimo, la seva primera incursió en aquest idioma.
De moment s’està acomiadant
dels seus aficionats als dos costats de l’Atlàntic amb la gira Gracias y adiós, que va arrencar a començaments de l’any passat i que
el tindrà ocupat fins a finals
d’aquest.
Per què un disc només en italià ara?
Perquè sóc un boig, un boig que
estima la música per damunt de
tot. Sempre he pensat que em faltava alguna cosa, l’idioma musical per excel·lència. I al final,
amb temps, amb temps, vaig anar
fent un disc que a mi m’agradava.
Amb un professor que mirava la
pronunciació i amb grans músics, començant amb Josep Mas
Kitflus en la direcció orquestral.
Gravat a Londres, coses que avui
dia costa fer. Aquest disc, de fet,
és un caprici meu, em venia de
gust simplement.

DYANGO, CANTANT I MÚSIC

“Si no hi ha acord polític, el procés
a Catalunya anirà a menys”
Avui dia val la pena fer un
disc?
Una altra pregunta… sí que val la
pena perquè sinó s’acabaria la
música. Si el fas amb el desig de
vendre discos és complicat. Mira, encara que vulguis fer-ho, hi
ha moltes coses en contra que
t’ho desaconsellen: ets gran,
molts anys de professió, els joves
no saben qui coi sóc, han de preguntar a les mares... la música
està en un moment difícil sobretot per a qui la fa, per subsistir. I
després hi ha el tema de no sé si
pot arribar a interessar a la joventut el que jo faig. A més a més,
amb internet, comprar música
està difícil.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Vostè ha viscut bé de la música?
Jo he viscut molt bé de la música,
i ara visc bé. A partir d’ara, no ho
sé.
En aquest aspecte pragmàtic, s’obre ara per a vostè una
etapa que pot ser una incògnita?
Econòmicament jo i la meva família hem viscut bé. Continuo fent
música, he fet aquest disc i faré
més coses. Ara bé, qui l’anirà a
comprar? Es vendrà? Em gastaré
diners? Doncs és clar. Però jo no
sabria viure sense tot això, sense
l’art en general. La música forma
part de la meva vida des que tinc
dos anys d’edat, des que escolta-

va el meu pare tocar la trompeta,
jo em quedava embadalit volent
ser com ell, i després al Conservatori de Música als vuit anys fent
violí i trompeta, acabar els estudis i ja posar-me a cantar. I tota
la meva vida ha estat així.
Practica encara amb els seus
instruments?
La trompeta és fotuda. El violí és
dificilíssim també, però no el
perds tan fàcilment; el problema
amb la trompeta és a l’embocadura, al llavi. Si no exercites diàriament ja vas malament, però si deixes un temps llarg sense fer res i
vols reprendre-la, uix! Ja no tens
força per bufar.
Per què ha decidit retirar-se

dels escenaris? Per cansament?
Perquè és intel·ligent?
Perquè tinc setanta-cinc anys.
Les meves gires han estat molt
llargues i pesades. És cert que el
bonic de tot això ha estat precisament la música, l’escenari, el contacte amb el públic, però carrega
amb 75 anys i anar saltant d’un
país a l’altre, i després que t’aguanti l’esquena. A mi em feia
molt de mal des de fa tres o quatre anys; tenia el nervi ciàtic pinçat. Segur que si no arriba a ser
pel nervi ciàtic, que em va fotre
bastant, hauria seguit. Però és
que va arribar un moment en què
sortia a l’escenari i només pensava a seure. Després em vaig

PAÍS:Dissabte,
España
LA VANGUARDIA
18 abril 2015

LA VANGUARDIA QUIEN

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 8-9

O.J.D.: 141874

TARIFA: 44800 €

E.G.M.: 677000

ÁREA: 1814 CM² - 160%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

PROTAG

el gus

18 Abril, 2015

CRISTINA JOLO

ADÉU,
PERÒ
MENYS
La gira que està fent
Dyango des de començaments de l’any passat
en terres llatinoamericanes no significa que la
seva retirada sigui general. “Per descomptat
que no. He fet aquest
disc italià i ja en tinc un
altre que estic preparant amb Ricard Miralles, amb cançons romàntiques jazzísticament
parlant. No serà un àlbum d’estàndards de
jazz sinó més aviat una
sèrie de cançons molt
boniques que inicialment no tenien res a
veure amb el jazz i que
ara s’han adaptat per a
veu i piano en clau jazz.
Hi haurà també algun
instrumental al qual
hem posat lletra; això
ho fa Miquel Pujadó,
amb qui ja he treballat
abans i que és un fenomen en això”, avança el
músic.
A més d’aquest projecte, la seva agenda continuarà activa “perquè no
sé estar sense fer alguna
cosa artística”. En
aquest sentit continuarà
component, produint “i,
fora de l’àmbit musical,
el que més m’interessa
és dedicar-me a la pintura abstracta, en la qual
inverteixo moltes hores
cada dia des de fa anys”,
assegura.

LLIBERT TEIXIDÓ

operar i ara estic fet un xaval.
La gira de comiat la va anunciar el 2013 i…
L’any passat va ser molt gira de
comiat per dir-ho d’alguna manera, i ara he d’anar a Hondures,
Costa Rica, Nova York, Nova Jersey, Las Vegas… i ja he fet en profunditat, Argentina, Xile, Perú,
l’Uruguai.
El final serà a Espanya?
No; serà a Barcelona, al Palau de
la Música, suposo que a finals
d’aquest any.
Hi haurà res especial en
aquest concert?
No, Dyango ja és especial.
A Amèrica la seva carrera i la
seva persona són més valorats
que en aquesta part de l’Atlàntic?
En part suposo que tens raó. Però serà també pel caràcter de les
persones i el tipus de música que
faig jo, que els agrada especialment. Això no vol dir que no se’m
valori aquí, que se’m valora i
molt. Però la gent d’allà potser és
més efusiva. Allà les dones estimen el seu cantant, i els dura el
seu cantant, i el seu cantant passa
a ser el cantant de tota la seva família.
El seu repertori no ha variat
gaire amb els anys.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Cadascú té el seu estil, i el meu
han estat les cançons romàntiques, la melodia.
El romanticisme és un gènere que, musicalment parlant, està demodé?
Per a la joventut potser sí, però a
mi la joventut tampoc no m’interessa tant; ja sé que la gent que
m’ha seguit i ha sentit el mateix
que jo, després de tants anys encara continua sentint el mateix
que jo. I això és el que m’impor-

El músic barceloní
s’està retirant dels
escenaris des de fa
un any amb la gira
‘Adiós y gracias’
“Si no fos pel nervi
ciàtic, que em va
fastiguejar molt,
hauria continuat
amb els directes”

ta. A part d’això, als 75 anys a qui
descobriré, a les nenes?
Amb aquesta edat, com s’evita que sortir a l’escenari no es
torni una rutina?
Volent i sentint molt la música;
no canviant el repertori però pensant en cada sortida i en cada matís que ho fas primer per tu i per
a tu. D’aquesta manera sempre
estàs cantant de manera diferent.
De tota manera, sóc algú a qui
sempre se li ha donat bé el directe, perquè he tingut sort però
sobretot perquè me l’he pencat
molt. Sóc una mica actor a l’escenari, i això ajuda, perquè fas coses que mai no faries en la teva
vida quotidiana, i aquesta emoció
del moment atreu la gent.
Un tema inevitable: arran del
seu suport i de la seva participació en el Concert per la Llibertat, que va aixecar en sectors
una gran polèmica, va veure disminuir la bona acollida que
sempre ha tingut a la resta d’Espanya?
No sabria dir-te, perquè ja per a
mi en aquell moment la meva intenció era dir adéu, no només a la
resta d’Espanya sinó també a l’afició de Barcelona i Catalunya. Però l’altre dia vaig estar cantant a
Madrid, i va ser fantàstic: ni la
gent del concert ni els periodistes, ni una paraula sobre això. Suposo que ha pogut molt més l’artista que la part meva interior
més política.
Això va ser fa dos anys: pot
recordar com va engegar tot?
Tot va començar perquè jo vaig
dir que sí que participaria en el
concert, i a la gent de 13TV li va
xocar que hi anés, “algú que ha
cantat tota la vida en castellà”, deien. En això, un dia em truquen
d’un programa. Jo no sabia ni qui
eren, creia que era una emissora
de ràdio per parlar com ho estem
fent ara tu i jo. En realitat era una
tertúlia televisiva amb sis o set
persones que comencen a ficarse amb mi, i jo els dic que hi aniré
perquè sóc d’aquesta terra i
m’enorgulleixo, i he cantat Suspiros de España perquè és una
cançó preciosa, i he fet el mateix
amb tangos i ranxeres perquè
són meravelloses i no passa res.
Jo parlava per telèfon, al meu
cotxe per la muntanya amb un soroll infernal i vaig tallar en sec:
“Vaig al concert perquè vull, perquè em surt de l’ànima i perquè
sóc català”. I aquí vaig tallar el tema. Va ser tota una revolució. Però, vejam, qui no pot dir el que
sent?
Parlant del tema, quina actitud té ara sobre el procés?
No m’agrada parlar d’aquest tema, però li seré clar. Crec que si
no ens posem d’acord, no nosaltres, que ja ho estem, sinó els
polítics que ens governen, això
cada vegada anirà a menys,
l’oportunitat se’ns passarà, i pot
ser molt greu. Aquesta ocasió no
es pot deixar passar. Ara mateix,
és veritat, sóc neutre per no dir
pessimista. El que no he entès
mai és que per l’afany del poder,
els polítics estiguin parlant de
ximpleries; això és una imbecil·litat.
Acabo, si hagués de fer el seu
disc ideal, quins deu temes posaria?
Segurament cap dels que he
gravat fins ara.

Els clients fan la seva compra e

Tornar al s

S

i vas a un restaurant i
el producte no et convenç, no t’agrada com
cuinen o l’atenció és
un desastre, no tornes. Tampoc no repeteixes si t’han fet
una clavada. I si ets un perepunyetes, és possible que no
ho facis perquè et molesta que
la teva roba faci pudor de fregit, perquè odies el fil musical,
perquè no suportes la moda
d’estalviar-se les estovalles,
perquè la decoració t’espanta o
la il·luminació t’accentua, encara més, les ulleres. Si vas a una
cafeteria i el cafè és aigualit o
els croissants lluen amb aquesta capa de vernís dolç i enganxós que tant odies, saps que no
t’hi tornaran a veure. Com tampoc no et veuran de nou a la fleca que no feia olor de pa i et
van vendre una barra gomosa
o trencadissa.
No obstant això, per alguna
estranya raó –per mandra o pura desídia?–, ets capaç de tornar una vegada i una altra a
aquest súper que t’agafa a prop

una taula p
JOSEAN
ALIJA

CUINER DEL RESTAURANT
NERUA (BILBAO)
Un restaurant inesperat, a la vora d’una carretera, on es conserva la
cuina originària de Xile,
en el qual es comparteixen plats i que es troba en plena naturalesa.
Es nodreixen dels productes del seu entorn i
dels animals de la seva
granja. Entre les especialitats, empanades de
pi, costellam de porc
cuinat en forn de fang,
pa pastat, pernil, amanida xilena… Compte! Es
comparteix lavabo amb
el gall.
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en breu

Parades per Sant Jordi a
L’ONCA actua al Palau de
la plaça dels Coprínceps
la Música de Barcelona
BESCALDES. Una quinzena de BANDORRA LA VELLA. L’ONCA,
parades participaran en la fira de
Sant Jordi a la plaça dels Coprínceps. L’espai també acollirà el
punt de signatura de llibres per
part dels escriptors del país, a
partir de les 4 de la tarda. Hi seran
Pilar Burgués, Maria Teresa Cairat, Iñaki Rubio, Maria Fiter, Antoni Morell i David Arrabal.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Diario

entitat promoguda pel Govern i
Crèdit Andorrà, oferirà dissabte,
a les 9 del vespre, un concert al
festival Strenes de Girona, a l’auditori de Girona. Posteriorment,
el dia 23 a les 8 del vespre, serà al
Palau de la Música Catalana de
Barcelona, amb motiu de l’11a
edició del cicle ONCA al Palau.
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Gemma Humet se presenta

en Barcelona

0 Actfiaen el Palaudela MOsica,
en el ciclo "Bandautors",
ofreciendo
sudiscodedebut"Si cantoenrere"
Pamela
Navarrete
En poco tiempo se ha convertido
en una de las voces preeminentes
de la escena catalana, en buena
parte gracias a sus colaboraciones
con mt~sicos consagrados tales
comoToti Soler y ToniXuclh,que le
han abierto las puertas de un pfibllco rendidoa sus pies. Enparale1o a estas experiencias, ha estado
desarrollando proyectos m~is personales, especiahnente junto a un
guitarfista con el que comparfidestudios en la ESMUC
(Escola Superior de Mfisica de Catalunya), Pau
Figueres.
El tiempo parece haber pasado
volando,aunqueen realidad, no 1o
ha sido tanto; Gemma
Humetse ha
vlsto pronto sumergidaen el proyecto de un disco por completo
personal, con composicionespropias y versiones que ha hecbomuy
suyas, y que acabade editar con el
tftulo de "Si cantoenrere."
Sin embargo,la artista conflesa
que hasta hace bien poco nuncase
habfa planteado editar tan pronto
un trabajo propio, "1o tienes en
mentepero 1o yes muylejos, no me
llamabala atenci6n haceflo de formatan inminente." ~Cu~ilha sido
entonces el motivo para cambiar
de opini6n?: "La gente melo pedia
mucho,Toni Xucl~t, Toti Soler,
crefan que tenfa que aprovechar
este momentoen que la gente
quiere escucbarmepara presentar
un proyecto personal."
Su primera reacci6n fue de susto, "qu6 pongo",se pregunt6, pero
decidi6 empezara probar componiendo, sin decfrselo a nadie. Fue
hace, aproxJmadamente,un afio y
medio: "A1 principio me costaba
muchopero 1o cierto es que siempre megust6 escribir. Componer
era m~amanerade unir las dos co-

Gemma
Humetflega MPalau y 1o hace acompafiadade los mfisicos con los que ha grabado su trabajo dlscogrgtfico. PEPM~

m~scon la ayudade su pfmaaMarta Figueras: "No me he sentido
sola" en el procesocreativo.
A sus piezas m~spersonales, ha
sumado adaptaciones musicales
de poemasde Miquel Martf i Pol
(musicadapot su padre, AgustiHumet), o Federico Garcfa Lorca (en
la dnicapieza en castellanodel disco). Tambi6n rememora piezas
como"Quan6rem infants", de Miquel Porter, o "Site me’nvas", de
Joan Baptista Humet(su tfo, c61ebre cantautor egarense ya desapaAntes que cantante, Gemma
Hu- recido.)
met fue pianista, y tiene una base
Arreglosy originales adoptanen
suficientemente s6llda comopara su obra una p~tina muyMediterr&
ir m~isalibi de la interpretaci6n.Para nea, pot un lado pot una obvia
escribir sus lelxas ha contadoade- cuesti6n geo~~fica y pot o~o pot

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cuestionesbiogr~iflcas:"Enmi casa
todos son mfisicos, y he escuchado siempre cosas muydiferentes,
desde habaneras a jazz." Tambi6n
reconocela influencia de su paso
pot la ESMUC,
donde convivi6 con
especialistas en flamenco,mtisica
tradicional, jazz... "Encuentrasa
genre que te ensefia cosas que
nuncate habfas planteado hacer",
comoasimilar el flamencoparallevarlo a su terreno y explorarsus posibilldades.
MOSICOS
INVITADOS
A la hora de plasmar sus canciones
en la grabaci6n ha contado con la
gran complicidad de Pau Figueres
y de los siete mfisicosde su banda,

sin que de momentocuente con
padrinos o colaboradores de lujo;
GemmaHumet ha estado entre
mfisicos amigos tan implicados
comoella en esta aventura.
"Si canto enrere", el titulo queha
escogido, desvela aquello que ha
ido a buscar con sus canciones, un
ejercicio casi terap6ufico:"Hequerido mirar hacia a~s desde el punto de vista de quiensoyahora."Asimismoha incluido "temas muyantiguos que formanparte de lo que
soy", comolos de Humety Porter.
Todasestas canciones, las nuevas y las antiguas, formar~inparte
de1 concierto de presentaciOnoficial en Barcelonaque hoyla artista offecer~i dentro del Ciclo "Ban-

dantors",en el Petit Palaude la capital catalana.
Ser~i"una presentaci6n muyespecial", el"flnico dia en queel disco sonar~i1o m~isreal posible", con
la participaci6nde todos los mfisicos que contribuyerona la grabaci6n. "Despu6s nos moveremosa
quh~tetoo dfio." Asimismo,
a la cita
acudir~minvitados sorpresa, con la
intenci6n de que se convierta en
una experiencia memorable.
Humetya tiene fecha para un
concierto en Terrassa pero no ha
querido afin desvelafla, para animara su pfibllco air a vefla a Barcelona. E1 conciertoser~ alas nueve de la nochey el preciode las enlxadas es de 12 euros. ~
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CR~TICA DE M~SICA

Un nou referent
E1 Cor Infantil

Amics de la Uni6 |renca esquemes arab la seva dltima producci6

’Can~onsde la lluna al barret’,
del Cor Infantil Amics de la
Uni6. Dir.: yosel~Vila. Petit
Palau del Palau de la Mfisica
de Barcelona. Diumenge 12
d" abril.

Violeta

Amargant

Que el Cor lnfantil s’ha
convertit en un referent del
cant coral al nostre pals ja
no 6s un secret per a ningfi.
I que, a poc a poc, a Europa
comencena mirar de refill
aquest projecte d’~xit i se’n
pregunten les claus tamb6
constitueix ja una realitat.
Implicaci6, consthncia, exig~ncia, treball continuat i
una gran visi6 de futur s6n
nom6s algunes de les variables que ban convertit aquesta formaci6 granollerina en
un cot de veus blanques de
primer nivell, capag d’estar
a l’algada de les produccions
de l’Orquestra Simfbnica
de Barcelona i Nacional de
Catalunya, les de l’Orquestra
de1Vall~s o les del mestre
Jordi Savall amb la Capella Reial de Catalunya i Le
Concert des Nations. Perb
el cot no nom6s destaca per
les seves col.laboracions en
produccions cada cop m6s
internacionals, sin6 que tampoc ens deixa de sorprendre
en les creations prbpies,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El nou espectacle del cor infantil, ’Can~onsde la lluna al barret’, va destacarper les trencadorescoreografies de Sol Pic6

sempre d’altfssima qualitat
iamb elements que mostren
una voluntat incansable de
presentar la mfisica coral des
d’un nou punt de vista fresc i
original. En aquest sentit, el
concert de diumenge al migdia al Palau de la Mfisica no
va set una excepci6.
"L’Aranyade sostre", la
"Cang6 del pescador de llunes", la "Canq6del forner" o
la "Cang6 del conductor de
nfivols".., qui m6s qui menys
coneix alguna d’aquestes
can¢ons o arranjaments de

Josep Vila i Casafias amblletra del poeta Miquel Desclot:
les ha cantades a l’escola,
les ha sentides cantara fills
o n6ts.., moltes s6n ja un
classic en la literatura per
a cot infantil, per6 posaria
la m~al foc quan dic que
ning6 fins al moment, les
hauria pogut imaginar amb
les trencadores coreografies
de Sol Pic6. Ningfl excepte,
6s clar, els Amicsde la Uni6.
Ambun Petit Palau gaireb6
ple i el compositori el poeta
a la sala, els cantaires del cor

infantil varen interpretar
aquestes melodies coreografiades acompanyats pel
pianista Josep Surinyach que
es va sumar tamb6 a la dansa
col-lectiva tocant un piano en
constant moviment. Malgrat
el seu car~cter trencador (hi
van hayer fins i tot patinadores en escena!), la proposta
de Sol Pic6 va engrandir
les cangons, renovant-les
i aportant un aire fresc a
l’espectacle, que es repetirA
a Granollers el proper 26
d’abril. Nous el perdeu[
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Mahler con brío juvenil
La Joven Orquesta Gustav Mahler, la mejor orquesta de jóvenes del mundo actuó en Palau 100 bajo la dirección de
Jonathan Nott
JAVIER PÉREZ SENZ
Archivado en:

17 ABR 2015 - 13:46 CEST

Gustav Mahler

Palau Música

Orquestas

Cataluña

España

Instituciones culturales

Música

Cultura

La Joven Orquesta Gustav Mahler, fundada en 1986 en Viena por Claudio Abbado, es la mejor
orquesta de jóvenes del mundo. Lo es por la calidad individual de sus músicos -jóvenes de hasta 26
años procedentes de toda Europa- y por el orgullo de formar parte de una plantilla que es a la vez
escuela de práctica orquestal al más alto nivel y trampolín de acceso al mundo profesional. En su
visita al ciclo Palau 100 tocaron una gran partitura del compositor que les da nombre, la Sinfonía
núm. 2. en Do menor, Resurrección, bajo la dirección del británico Jonathan Nott, uno de los
intérpretes mahlerianos en ascenso, y lo hicieron con tal brío, con tanta pasión en cada nota, que
retumbaron los cimientos del templo modernista.
Lo de retumbar no es retórica sino apunte veraz: llenaron hasta el desbordamiento el escenario del
Palau, incapaz por sus dimensiones de acoger la enorme plantilla orquestal que requiere la partitura.
Daba miedo verlos tan apretujados, agobiados por una falta de espacio que provocó un hecho tan
insólito como ver caer de su fila a un contrabajo en el espectacular arranque de la obra; mientras el
potente trémolo en fortíssimo de las cuerdas seguía su curso, diez contrabajistas pugnaban por
encontrar un espacio seguro en un rincón lateral del escenario.
Se ha repetido hasta la saciedad que el Palau no es lugar para el gigantismo
sinfónico porque no caben tantos músicos en su escenario. Pero como
cuesta mucho renunciar a ese espectáculo sonoro llamado Mahler, lo programan aunque sea
imposible mantener los oídos a salvo ante la avalancha sonora. No rebajó Nott el impresionante
poderío mahleriano; también asombraron los delicados pianísimos y los colores de la rica paleta
orquestal.
Con un completo dominio de la partitura, que dirigió de memoria, Nott impresionó con poderosos
contrastes y desbordante expresividad; Mahler nos habla del sentido de la vida y de la muerte, de la
esperanza en una vida eterna, y lo hace con pasión y angustia. La contralto alemana Christa Mayer, de
calidad expresividad, y la soprano israelí Chen Reiss cumplieron bien sus cometidos, al igual que el
Orfeó Català y el Cor de Cambra del Palau de la Música, también sofocados por la falta de espacio; su
ubicación, repartidos entre las filas del órgano y los laterales del segundo piso, perjudicó la
homogeneidad de las voces, pero, a pesar de las limitaciones, cantaron con calidez y hondo lirismo en
el grandioso final.
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12.IV.2015. EL ENTUSIASMO
Y LA BRIDA
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. PALAU 100
12-IV-2015
CHEN REISS, soprano. CHRISTA MAYER, contralto. ORFEÓ
CATALÀ (PABLO LARRAZ, director asistente). COR DE
CAMBRA DEL PALAU DE LA MÚSICA (JOSEP VILA I
CASAÑAS, director). GUSTAV MAHLER
JUGENDORCHESTER. JONATHAN NOTT, director.
G. Mahler: Sinfonía n. 2 en Do menor, “Resurrección”

Aforo: 2.049 Asistencia: 99%

Reseñábamos hace pocos días la Segunda de Mahler que había ofrecido la OBC con Pablo González a la batuta en el
Auditori. Y no se habían extinguido por completo sus notas en la memoria cuando se ofrecía el mismo título en el
escenario del Palau, traído esta vez por la Gustav Mahler Jugendorchester y el director británico Jonathan Nott. Los
hados de la programación son desde luego insondables, pero no sería de agradecidos lamentar el hecho de que un
título como este se repita en poco tiempo en la misma ciudad, sobre todo si las dos interpretaciones son tan
interesantes como diversas en concepción y lectura.

No insistiremos aquí en lo dicho para el Mahler de González, sobre todo porque dentro de poco tendremos nueva
ocasión de hacerlo, cuando el hasta ahora titular de la OBC ofrezca su “última” mahleriana a modo de despedida del
cargo. Baste recordar el título “Muy solemnemente, pero con simplicidad” con el que quisimos sintetizar la forma en
que el maestro ovetense abordó la Resurrección.

Pues bien, en esta ocasión la orquesta responsable del compromiso fue la Gustav Mahler Jugendorchester, fundada en
Viena en 1986 a instancias de Claudio Abbado. La formación se compone de músicos jóvenes, muy prometedores y,
sobre todo, enormemente entusiastas, desbordantes de música se diría, lo que, unido a una partitura tan vehemente en
algunas páginas como la mencionada, dio como resultado una interpretación fresca y un punto excesiva de volúmenes.
Embridar ese entusiasmo era la responsabilidad de Nott, quien la asumió solo relativamente, probablemente porque
prefirió correr con sus riesgos para no disminuir sus virtudes. Así, hubo momentos de excelente musicalidad, pero
también algún desajuste –en especial los metales se vieron en varios apuros– y quizás una falta de profundidad
general. Los coros cumplieron con corrección su exigente parte –en el registro agudo sigue echándose de menos una
mayor rotundidad– y un excelente merece sin duda la actuación de las dos solistas: la contralto Christa Mayer posee
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un registro vocal poderoso, amplio y de color muy interesante y la soprano israelita Chen Reiss hizo gala de un timbre
precioso. Entre todos consiguieron que el salvífico mensaje mahleriano sonara otra vez rutilante hasta su extático
final.
Javier Velaza
Crédito: © A Bofill
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