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Un disc antològic recull el millor de la
Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya
 Els cantants Nina, Beth, Albert Guinovart, Pep Poblet, Cris Juanico i Manu Guix col·laboren en el projecte
DIARI DE GIRONA

GIRONA | DdG

La Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya (SCCC) presentarà
el seu nou treball SCCC: The Very
Best en un doble concert a la
Sala Montsalvatge de l’Auditori de
Girona els propers dies 27 i 28 de
novembre. Es tracta del seu setè
CD, que aplega una antologia
dels millors moments de la història de l’orquestra, nascuda el
2008.
Aquest doble disc és una recopilació de les peces més emblemàtiques interpretades al llarg
de la trajectòria de l’orquestra,
que van des de la música tradicional catalana ﬁns al pop i rock
més actual, i compta amb la participació de tots els cantants que
han col·laborat amb la SCCC des
del 2012: Nina, Beth, Albert Guinovart, Pep Poblet, Cris Juanico
i Manu Guix.
La setantena de músics que integren la SCCC, juntament amb
els artistes convidats, ompliran
un any més l’escenari de la Sala
Montsalvatge dos dies consecutius, sota la direcció artística del
gironí Francesc Cassú, director de
la cobla La Principal de la Bisbal,
i la direcció tècnica de Jaume
Lleixà, director artístic de la Jove
Orquestra de les Comarques Gironines.
La Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya va néixer l’any 2008
amb l’objectiu de crear una or-

La SCCC omplirà un any més la sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona, sota la direcció de Francesc Cassú.

questra simfònica catalana de
gran format, resultat de la fusió
dels instruments de cobla, a càrrec de La Principal de la Bisbal, i
dels instruments de corda i percussió d’una orquestra simfònica convencional, comptant amb
harmonitzacions inèdites ﬁns al
moment i realitzades expressament per a aquesta nova formació.
En la seva primera etapa,

aquest innovador projecte impulsat per l’empresa Metalquimia
i per la Fundació Metalquimia es
va centrar en la música catalana
en tota la seva amplitud, des de la
sardana a l’havanera, des de la
sarsuela al rock català, des de la
cançó tradicional a la Nova Cançó, alhora que feia néixer noves
composicions pensades exclusivament per a la nova orquestra.
Fruit de tot això, la SCCC va enCRISTINA ROMAGUERA

Projecció de
curtmetratges i
una pel·lícula a
l’Ateneu de Celrà

registrar tres discos (Sardanes
per al Món, Inoblidables en Concert i Amb Catalunya al Cor) i va
ser la protagonista del Concert de
Cap d’Any de TV3 els anys 2010 i
2011.
Etapa de reinvenció
Després d’uns mesos de reﬂexió
per adaptar l’orquestra a l’actual
escenari cultural català, la SCCC
va tornar l’any 2012 reinventada,

unint els instrumentistes de cobla de La Principal de la Bisbal
amb la Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG), una
iniciativa de l’Orquestra de Cadaqués que té per objectiu contribuir a la formació dels joves talents musicals gironins i actuar de
pont cap a la seva integració al
món de les orquestres professionals.
En una segona etapa de clara
internacionalització del repertori, la SCCC va crear una Trilogia de llegendes, que conformen
els treballs Llegendes del Cinema,
Llegendes del Musical i Llegendes
del Pop & Rock, enregistrats en
anys consecutius (2012, 2013 i
2014) a l’Auditori de Girona.
Aquest 2015 la SCCC ha actuat al Gran Teatre del Liceu amb
Josep Carreras i la Polifònica de
Puig-Reig; al Palau de la Música
Catalana, interpretant les Llegendes del Cinema; i, amb motiu
de la Diada de l’11 de setembre,
va oferir el concert Seguem arran,
al Born Centre Cultural.
Tota aquesta trajectòria es veu
plasmada en el nou treball d’aquesta formació intergeneracional, que fusiona tradició i noves
tendències, que aposta pels joves
talents, que té voluntat d’arribar
a nous púbics, i que crea sinergies
molt positives entre els sectors
públic i privat, han informat els
promotors del projecte.
JOAN COMALAT

CELRÀ | DdG

El proper dissabte 28 de novembre a les 21.30 hores tindrà lloc
a l’Ateneu de Celrà la projecció de
la pel·lícula Absència (2011) del realitzador Quim Paredes, un ﬁlm
sense diàleg que parla de l’absència d’alguna persona.
La sessió s’iniciarà amb la projecció de diversos curts de Paredes
com El profe m’ha dit que tu m’ho
explicaries (2012), Es busquen operaris zona (2013), una conversa peculiar entre dos personatges, La
dernière tâche (El darrer treball,
2014), un petit homenatge a dos
germans que van crear una empresa automobilística.

«La nit del giny» de gira per la Selva

El veïnat de Pujarnol celebra Santa Cecília

 Després de l’èxit assolit el mes d’agost amb la representació de l’obra de

 El veïnat de Pujarnol, del municipi de Porqueres, va celebrar la festa de la
patrona dels músics (Santa Cecilia) a l’església de la carretera d’anar a
Rocacorba. Un col·lectiu de músics format per Tinai Tobal, Anne Lorenz,
Eduardo Caninas i Alfons Encinas, entre d’altres, van interpretar diverses
peces acústiques. Durant el concert, organitzat per les Comes de Pujarnol,
també es va celebrar un acte de suport a la llengua i cultura catalanes.

teatre «La nit del giny», el Grup de Música i Teatre El Gínjol, de Maçanet de la
Selva, torna als escenaris amb aquest musical de producció pròpia. Fa dues
setmanes, el Centre Cultural Serafí Pitarra d’Hostalric va ser el lloc escollit per
donar el tret de sortida a la gira comarcal de l’obra. Ahir va ser el torn
d’Arbúcies, i la clausura serà el proper 29 de novembre a Vidreres.
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tes aquelles modistes anònimes
ys 50 i 60 a Barcelona.

cine
Fnac Projeccions gratuïtes a:
3 Triangle. Especial Orson Welles
amb la projecció de Don Quijote.
Plaça de Catalunya, 4. A les 19.00 h.
3 L’Illa. Contra la paret, de Fatih
Akin. Diagonal, 549. 19.00 hores.
‘Bibliocurts’ En aquest festival de
curtmetratges de les biblioteques de
Barcelona, avui, Megacurt 1. Biblioteca Sant Gervasi. Sant Gervasi de
Cassoles, 85. 18.30 hores. Gratuït.
Islàndia Projecció de Las
marismas, de Baltasar Kormakur,
i col·loqui posterior. La Bibliomusicineteca. Vila Vilà, 76. 19.00 hores.

conFerències
Maltractaments L’advocada
Laura Altayó pronunciarà la
conferència Violència de gènere. 10
anys després de la llei. La Barraca.
Martí Molins, 29. A les 17.00 hores.
Art Converses entre l’art
contemporani i l’art medieval, a
càrrec d’Eulàlia Grau. IEC. Carme,
47. A les 19.00 hores. Gratuït.

vida’, que combina fotos i objectes.

imes

te, al qual han dedicat
tot un any, va guanyar
la quarta Convocatòria
d’Arts Visuals de la Casa Elizalde i s’ha materialitzat en una exposició que inclou una
videoinstal·lació, un
documental i una sèrie
fotogràfica.
Sense tocar la roba és
un documental de 80
minuts que es projecta en bucle i en què les
vuit protagonistes reviuen records, secrets
es en capses.
i opinions del seu antic
ofici, la precarietat la1968). boral i la condició de dona.
maleta,
La videoinstal·lació recrea un tasenya- ller de prêt-à-porter amb una desena
devila de velles màquines de cosir que pordós 2.0. ten incorporades petites pantalles
embla- per veure les entrevistes a les antiTeresa gues modistes. Fragments de vida és
es invi- la sèrie fotogràfica en blanc i negre
Va visi- que se centra en les mans de les coa seva sidores i incorpora objectes del seu
a tenir món particular: unes agulles, una
olano i comanda, una planxa... H
que la
t i vam 33 València, 302. De dilluns a dissab’altres te, de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 21.00
projec- h. Gratuït. Fins al 22 de desembre.

a Urbana
PALAU
Nacional

exposicions

092

Inf. Renfe

Ateneu Barcelonès Aquest centre
organitza les conferències gratuïtes:
3 Futbol. El Barça, del franquisme a
la transició, per Carles Santacana.
A les 14.00 hores.
3 Religió. Laudato si’ davant la
cimera del clima, amb el cardenal
Lluís Martínez i Sistach. 19.00 h.
3 Indústria. La indústria catalana.
Construir el futur mirant el passat,
amb Joan Vallvé. 19.00 hores.

Franquisme En el marc de la
proposta que la UB ofereix per
revisitar els 40 anys de la mort de
Franco, la Universitat Pompeu
Fabra acull el debat Canvis i
continuïtats en el sistema científic
espanyol des de la transició, amb
Reimund Fickert, Emilio Muñoz,
Lluís Rovira, Emilio Suárez i
Albert Presas. Sala de Graus A.
Calsamiglia. Campus Ciutadella.
Trias Fargas, 25. 19.00 h. Gratuït.
Ciència Amics de la Unesco organitza la taula rodona Dia internacional
de la ciència per a la pau i el desenvolupament, amb Jordi Morató,
Ricardo Garriga i Anna Jarque.
Mallorca, 207. 19.15 h. 3 euros.
Consum Opcions quotidianes per
canviar la teva economia i consum,
amb Rubén Suriñach i Toni
Lodeiro. Biblioteca Can Fabra.
Segre, 24. 19.00 hores. Gratuït.

902.320.320

Ràdio Taxi
Taxi Minusv.

Joies La galeria Ignacio de Lassaletta
inaugura una exposició de joies de
l’artista Pilar Garrigosa. Rambla de
Catalunya, 47. 19.30 h.
Refugiats El vestíbul de l’edifici
històric de la UB exposa fins al dia 26
Síria, la paraula de l’exili, amb imatges
del fotoperiodista David González.
Gran Via, 585. De 8.00 a 21.00 hores.
Entrada lliure.
Palau de la Música Lluís Millet i
Pagès. Una vida i els seus anhels es
podrà visitar al Foyer del Palau fins al
14 de febrer. Palau de la Música, 4.
De dilluns a diumenge, de 9.00 a 0.00
hores. Entrada lliure.

llibres
Catalunya Presentació del llibre
Volem la independència?, d’Albert
Carreras, amb Quim Torra i Santi
Sobrequés. Òmnium Cultural.
Diputació, 276. A les 19.00 hores.

Música
Homenatge Concert homenatge a
Josep Cercós a càrrec d’alumnes
del Conservatori Municipal. Bruc,
110. A les 20.15 hores. Entrada lliure.
La Casa Elizalde Actuació de The
Minstrels Quartet. València, 302. A
les 20.30 hores. Entrada lliure. Reserves al telèfon: 93.488.05.90.

Tarragona

debaTs

DE091
LA MUSICA
CATALANA
Rodalies Renfe
900.410.041

Mapes La Biblioteca de Catalunya
exhibeix fins al 19 de desembre la
mostra Les fronteres de Catalunya.
Segles XVII i XVIII. Hospital, 56. De
9.00 a 20.00 hores. Entrada lliure.

93.303.30.33
93.420.80.88

llibres
Reus Presentació del DIccionari
grec-català. D’Homer al segle II dC.
Centre de Lectura. Major, 15. 19.30 h.

Girona
conFerències
Bíblia S’acaba el cicle Aproximacions
literàries a la Bíblia amb la xerrada de
Joan Ferrer El llevat que una dona va
posar dins tres mesures de farina.
Centre cultural La Mercè. Pujada
Mercè, 12. 18.00 hores. Gratuït.

Lleida
cine
Orson Welles El cicle que li dedica la
Filmoteca Terres de Lleida programa
per avui Sed de mal. CaixaForum.
Blondel, 3. 21.00 h. 2 i 4 euros.

Farmàcies
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ke’. M’ha fet un laic
gua

o Filòloga

 Hahaha! Quin fart de riure amb “8PAÍS: España
apellidos catalanes”!
PÁGINAS: 39
 L’has vist?
 No. He llegit les crítiques.
@Quimkong
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Ya lo contaba aquella pintada: “La
Siempre hay una
conversación en
clase obrera no tiene obras, la me
WhatsApp que nunca borras
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dia no tiene medios y la alta no
tiene clase...” #VivaLaClaseMedia
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del patrimoni català. Sovint s’ha
deixat a la bona voluntat de les em
preses i no en mans d’una política
de projecció en els anys de demo
cràcia. Estem donant suport a cer
tes coses però no incentivantne
d’altres, i tinc clar que se’ns jutjarà
per això”.
Una característica de les disco
gràfiquescatalanesésl’heterogene
ïtat: n’hi ha que només produeixen,
iladistribuciólafauntercer;oleshi
ha que ni tan sols produeixen, però
la tendència per subsistir és trencar
lacadenaiassumirtoteslestasques:
l’enregistrament, la producció, la
distribució, el management i fins i
tot la producció. “Fins i tot sense
proposarnosho, comences defen
sant un autor i aquest autor fa una
obra, i perquè sigui interpretada
t’encarregues de la producció, i la
graves, i la difons i hi dónes vida”,
assenyala Ester Roca.
De fet, les discogràfiques més jo
ves vénen del management. Musie
poca, sense anar més lluny, que gra
va bàsicament discos de l’orquestra
barroca Vespres d’Arnadí, és origi
nàriament una agència de concerts
que fa un lustre va crear el seu se
gell. Pere Saragossa, oboè i director
de l’ensemble, explica que si van ini
ciar el segell va ser perquè hi havia
els ajuts, encara que no tot el que
han fet ha estat repertori català.
“Tot això dels ajuts ja no existeix, és
un moment difícil per a les disco
gràfiques, i de fet hem optat per no
treure el cedé físicament i distribu
irlo per internet. El miler de cedés
que tirem serveix com a targeta de
presentació i per vendre’ls als
concerts, perquè els preus amb els
distribuïdors han baixat molt i
nosaltres ja no guanyem res com a
discogràfica”.
Això de fest’ho tu mateix també
s’està generalitzant en l’àmbit de la
clàssica. Dos bons micros i l’acústi
ca d’una església o un auditori són
suficients per tenir un producte de
qualitat que després s’anuncia a les
xarxes socials, alhora que s’arriba a
PROLIFERA EL ‘FEST’HO TU’

En la clàssica els músics
també s’autoediten:
dos bons micros i una
església són suficient
acords amb plataformes digitals de
distribució o amb botigues específi
ques. Allò de tocar de franc per a
l’enregistramentd’unadiscogràfica
amb l’argument que se’t brinda una
plataforma de promoció –pràctica
prou generalitzada– s’està acabant.
Amb tot, hi ha un bon auguri. Al
bert Bardolet diu que s’està elabo
rant un pla integral de la música
com el que ja existeix per al circ o la
dansa. “Hem dissenyat vuit comis
sions de diferents temàtiques per
detectar problemes, encara que de
momentfaltenxifresglobalsdelne
goci del sector, ja que, així com en
teatre o cinema podem tenir clara
constància de l’activitat, en música
és més incontrolable, sobretot quan
les empreses tenen a més el negoci
editorial, de management o altres
ingressos que no són propis del sec
tor discogràfic”.c
LLEGIU SOBRE ALTRES PLANS INTEGRALS
DEL DEPARTAMENT DE CULTURA A
www.lavanguardia.com

Ibercamera crea el seu propi segell per llançar els artistes que
representa: la jove pianista russa estrena la col∙lecció amb Händel

El salt de Varvara

des d’Hamburg–, i sabem que si bé
va néixer a Moscou, el 1983, és una
noia de camp que odia les megalò
polis i busca en la naturalesa imat
ges que l’acostin al compositor.
Com altres joves intèrprets, va
quedar fascinada per la batuta de
Valeri Gergiev. “Sí que és inoblida
ble tocar amb ell. Vam fer el Con
cert núm. 1 de Chopin, que em ge
nera certa inestabilitat, i amb Ger
giev vaig sentir que tot estava bé.
Amb ell et limites a tocar, i aquest

“M’interessa buscar al
meu interior”, diu la
intèrpret, que actua
aquest dimecres al
Palau de la Música

JORDI ROCA / IBERCAMERA

Varvara treu ara el primer de cinc discos amb Discamera
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

F

a almenys un quart de
segle que Ibercamera
va registrar la marca
Discamera, per si de
cas, perquè no se sap
mai quan una promotora podrà
necessitar un segell propi. Aquest
punt visionari d’aquell jove Josep
Maria Prat dóna ara els seus fruits.
El Grup Camera que ara presideix
afegeixalseupaperdepromotorai
mànager el de discogràfica. Per
què s’ha d’anar de segell en segell
pidolant atenció per un nou artista
si et pots fer càrrec de l’enregistra
ment i l’edició?
Lanovaartistanoéscapaltraque
Varvara, una jove pianista russa a
qui l’Agencia Camera fa de màna
ger a escala mundial i de qui Disca
mera treu ara el primer de cinc àl
bums monogràfics (un per any).
D’aquest disc l’artista ja en podrà
firmar exemplars en el seu concert
d’aquest dimecres al Palau de la
Música. Tocarà Bach, Beethoven i
Mússorgski, mentre que el CD re
culllesSuitesdeHändelquevagra
varal’abrilenviu,al’AuditorideGi
rona. Després el seguiran Mozart,
Beethoven, Schumann i Mender.
“Tenim tanta fe en ella que no
pensem sortir del guió”, apunta
Prat. “A Varvara la veig en el futur

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

com una de les grans dames del pi
ano, Larrocha, Argerich, Pires o
Leonskaia, artistes que busquen
commoure més que impressionar.
Pot ocupar el seu lloc d’aquí unes
dècades, perquè més enllà de la se
va intel∙ligència musical, de la seva
fantasia com a intèrpret i artista i
del seu gust refinat, ens sentim
captius de la seva capacitat d’en

“La veig d’aquí uns
anys ocupant el lloc
de les grans dames del
piano: Argerich, Pires,
Larrocha”, diu Prat
trar en la nostra ànima.” Va ser el
pianista Alexei Volodin qui la va
donar a conèixer; l’havia desco
bert sent jurat del premi Géza An
da el 2012. “Sense intèrprets
d’aquesta veritat i sinceritat,
aquest món està acabat”, explica
Prat que li va dir.
Però què sabem de Varvara, a
part que el seu cognom Nepomni
asxaia és massa complex? Sabem
que no li agraden les etiquetes
–“no crec que puguin considerar
me una especialista en Mozart, ell
és molt més gran”, diu al telèfon

no és un sentiment gaire habitual,
no quan estàs a l’escenari.”
Elsseusinicisalpianosóncurio
sos. El seu pare, matemàtic i amant
de la música, l’obligava amb 5 i 6
anys a passarse 5 o 6 hores davant
unenormepianonegre.“Jonomés
volia ser una nena normal, però el
meu pare era molt estricte... potser
elmeuerrorvasernoplorar,jaque
a la meva germana petita la va dei
xar estar quan va començar a plo
rar. Potser en el fons en gaudia, pe
rò sens dubte no ho recordo amb
plaer”. En contrast amb el seu es
tricte pare, la seva professora a
Moscou era molt dolça. Amb 13
anys va tenir un crisi existencial,
explica. “Tota la família era feliç
menys jo. ‘Tens talent, has de con
tinuar’, em deien”. Però un acci
dent en què es va fer un tall a la mà
que podria haver estat definitiu la
va sumir en el dubte durant dues
setmanes. “Va ser el moment de la
veritat, perquè no vaig poder ima
ginarmeviuresenselamúsica.Ila
meva relació amb ella va canviar
totalment. Ara entenc que l’esforç
ésnecessari,queniHorowitznoes
va escapar de treballar molt”.
Dolguda amb el seu país –“no sé
com acabarem, som una generació
que sap el que significa ser lliure i
no vull deixar de serho, no vull
que el Govern decideixi què puc i
què no puc fer”–, Varvara es defi
neix com una persona introverti
da. Una artista per a qui el més in
teressant és sentirse i “buscar al
guna cosa des de dins”. Així és, diu,
lasevapersonalitat.Inotéintenció
d’augmentar la seva activitat: 40
concerts a l’any. “Necessito temps
per practicar i desenvoluparme”.
La posada en marxa del segell i
aquestprimerdiscsuposenunain
versió de 50.000 euros. Grup Ca
mera busca ara finançament per al
Mozart del 2016 i per a un altre CD
d’Ignasi Cambra, un altre dels seus
artistesaqui,percert,Pireshaaga
fat d’alumne i incorporat al seu
Projecte Partitura.c
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Dins del cicle Palau 100, el
Palau de la Música acull
el concert del pianista i
director d’orquestra Christian
Zacharias, que interpreta obres
de Domenico Scarlatti, Frédéric
Chopin, Maurice
Ravel i quatre breus sonates
del pare Antonio Soler.
20.30 h. De 12 a 60 euros.

Christian Zacharias

Presentació a +Bernat del llibre
Tots nàufrags, en el qual el seu
autor, l’antic corresponsal de
guerra Ramón Lobo, es despulla emocionalment reflectint els
danys emocionals que va
produir la Guerra Civil en la
seva família i a Espanya, així
com el conflicte que tenia amb
el seu pare. 19.30 h

familiar

c
c

Ramón Lobo

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

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

G

gat per la passió, descuidi la seva vida personal. 126 min.
19.30

MEYERS. INT.: ROBERT DE NIRO I ANNE HATHAWAY.

APTA

r és un vidu de 70 anys que descobreix que la jubilació no
ors aprofita l’oportunitat de tornar a treballar i esdevé becari
de moda en línia fundada i dirigida per Jules Ostin 121 min.
15.45 18.45 21.45
16.10 19.05 22.00
22.10
16.20 19.15 22.10
16.45 19.30 22.00
16.45 19.15 21.45
16.30 19.40 22.20
16.45 19.30 22.20
16.00 20.30
16.30
16.10 19.00 22.00
17.20 19.50

P. TRAPERO. INT.: G. FRANCELLA I P. LANZANI.

16 A

mençaments dels anys 80. Darrere de la façana d’una típica
ulta un sinistre clan dedicat al segrest i assassinat com a
edes, el patriarca, lidera i planifica els operatius. L’Alejandro,
club de rugbi i gairebé jugador de la selecció nacional Los
voluntat del seu pare per marcar possibles candidats i se
aritat per no aixecar sospites.
110 min.
16.00 19.20 22.00
18.05 20.10 22.15
16.00
16.00 18.10 20.20 22.30
16.00 20.15 22.30
16.00 18.20 21.00
18.10 20.30 22.45
16.05 18.05 20.05 22.05
18.05 20.15 22.25
12.00
17.45 20.00 22.15

LARRAÍN. INT.: ROBERTO FARÍAS I ANTONIA ZEGERS.

18 A

uen junts en una casa aïllada d’un petit poble de la costa. Els
perquè expiïn els pecats que han comès en el passat. Viuen
a fèrria sota l’atenta mirada d’una vigilant. Però la fràgil estas veu interrompuda per l’arribada d’un cinquè home que acaa i que té un passat que creien haver deixat enrere. 97 min.
20.30
16.15

IS GIRARD. INT.: DUSTIN HOFFMAN I KATHY BATES.

7 A

M

Reina Bruixa.
Arenas de Barcelona
Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
Cinesa Maremàgnum

21.45
15.45 18.00 22.45
22.20
16.00 18.15 20.30 22.45
22.50

Els cavalls de Déu

DIVERSOS PAÏSOS. 2012. DIR.: NABIL AYOUCH. INT.: ABDELHAKIM RACHI.

G

120 min.

Interstellar

16 A

DIVERSOS PAÏSOS. 2015. DIR.: B. KORMÁKUR. INT.: J. CLARKE I J. BROLIN.

12 A

Aventura: Inspirada en els increïbles esdeveniments que van tenir lloc durant un
intent per conquerir el pic més alt del món, descriu l’impressionant recorregut de
dues expedicions que s’enfronten a una de les pitjors tempestes de neu mai conegudes per l’home. Els alpinistes han de posar a prova la seva fortalesa mental
lluitant contra la fúria desfermada dels elements per superar obstacles impossibles
en un desesperat esforç per sobreviure.
121 min.
Cinesa Heron City 3D 17.15 20.00 22.30

Game Over

DIVERSOS PAÏSOS. 2015. DIR.: ALBA SOTORRA.

12 A

Documental: Djalal estava obsessionat amb els jocs de guerra abans de començar a
caminar. Criat com a fill únic d’una família catalana de classe mitjana, els seus pares
li van permetre tots els capricis. Tenia tot tipus d’armes de joguina per jugar a fer el
soldat.
78 min.
Balmes Multicines
16.20

Grandma

EUA. 2015. DIR.: PAUL WEITZ. INT.: LILY TOMLIN I JULIA GARNER.

12 A

Comèdia: En el moment en què Elle Reid acaba de trencar amb la seva xicota, apareix la seva néta Sage de manera inesperada: necessita reunir 600 dòlars abans del
vespre. Com que estan arruïnades, l’àvia Elle i la Sage dediquen el dia a intentar aconseguir aquests diners. En el procés, les sorprenents visites a vells amics i amants
acaben fent tornar velles històries i desenterrant secrets.
80 min.
c Balmes Multicines
16.20 18.20 20.20 22.20
c Boliche
16.00 18.00 20.10 22.10
Glòries Multicines
16.10 18.10 20.10 22.10
Gran Sarrià Multicines 16.15 18.05 20.10 22.15
Yelmo Cines Icaria
18.20 20.20 22.20

Heimat, la otra tierra

2 anys d’edat és enviat a un internat musical per un mecenes
ALEMANYA. 2013. DIR.: E. REITZ. INT.: JAN DIETER SCHNEIDER I ANTONIA BILL.16 A
Drama històric : Enmig de la fam, la pobresa i l’opressió de l’Alemanya del segle XIX,
que aquest
noi rebel iDE
solitariLA
pogués
assolir els estàndards
PALAU
MUSICA
CATALANA

G

cosa que mai hauria imaginat: tornar a rodar una seqüència de la mítica trilogia,AL
una seqüència que se li va prohibir rodar llavors. L’objectiu és acabar amb una gran
injustícia i atendre així les peticions de milers de fans que defensen que aquestasobte
escena l’hauria d’haver interpretat David Prowse.
82 min.
Yelmo Cines Icaria
20.35 22.35
EUA. 2014. DIR.: C. NOLAN. INT.: M. MCCONAUGHEY I A. HATHAWAY.

Drama: El Yachine té 10 anys i viu amb la família a Sidi Moumen, un poblet de barraques de Casablanca. La mare fa el que pot per la supervivència dels seus, el pare
és depressiu i dels tres germans un és a l’exèrcit, l’altre és pràcticament autista i el
tercer és, amb 13 anys, el cap del barri i el protector del Yachine. Quan el Hamid és
empresonat, el Yachine s’ocupa de diverses feinetes que l’ajuden a escapar del marasme provocat per la violència, la misèria i la drogoaddicció que l’envolten.115 min.
c Cinemes Maldà
13.15

Everest

M

12 A

Ciènciaficció:EnveurequelavidaalaTerraestàarribantalfinal,ungrupd’exploradorsc
decideix embarcar-se en una missió que pot arribar a ser la més important de la història de la humanitat. Així doncs, emprenen un viatge més enllà de la galàxia en què
descobreixen si les estrelles poden albergar el futur de la raça humana. 169 min.ma ma
ESP
c Phenomena
21.30
Drama:
Irrational man
EUA. 2015. DIR.: WOODY ALLEN. INT.: JOAQUIN PHOENIX I EMMA STONE.
12 Atr
Drama: El professor de filosofia Abe Lucas ha tocat fons a nivell emocional i es veuv
incapaç de trobar-li cap sentit ni alegria a la seva vida. Poc després de començar aescenes d’h
fer classe a la universitat d’una petita localitat, comença a relacionar-se amb dues
dones: Rita Richards, una professora que se sent molt sola, i Jill Pollard, la seva
millor estudiant, que esdevé la seva amiga més íntima. Encara la Jill estima el xicot,
troba irresistible l’Abe.
96 min.Mar
EU
c Méliès
16.00
Ciència
c Verdi HD
16.05
W
Isla bonita
ESPANYA. 2015. DIR.: FERNANDO COLOMO. INT.: TIM BETTERMANN I LILIAN CARO.7 Ad’una
Comèdia: El Miguel Ángel convida el seu amic Fer, un veterà i enamoradís realitzadordona
publicitari anat a menys, al seu retir daurat a l’illa de Menorca. El problema és queseu
la seva jove esposa també hi ha convidat la mare i els nebots. El Miquel Ángel nocom
té més remei que col·locar el seu amic a casa de la Nuria, una interessant escultora
antisistema, que viu en permanent conflicte amb la filla adolescent, l’Olivia.101 min.
Aribau Club
16.30 19.15 22.00
c
Balmes Multicines
22.10
Gran Sarrià Multicines 16.15 22.25

L’adopció

ESPANYA, LITUÀNIA . 2015. DIR.: D. FEJERMAN. INT.: N. NAVAS I F. GARRIDO.

12 A

Drama: La Natalia i el Daniel són una parella espanyola estable i que s’estima però
que no està preparada per a allò que li toca viure. Tots dos decideixen adoptar i es
traslladen a un país de l’Est d’Europa per fer-ho. Un cop allà, comproven com lac
seva il·lusió inicial es torna en desconcert, i després en indefensió i impotènciac
arran del descobriment d’un sistema on regna la corrupció i on es trafica amb el
futur dels nens i l’ànsia dels pares.
96 min.Mi gr
C Cinesa Heron City 3D 16.00
ESP
C Cinesa Maremàgnum 16.10
Comèdia
C Comèdia
16.10 20.10
r
de
La cumbre escarlata
EUA. 2015. DIR.: G. DEL TORO. INT.: MIA WASIKOWSKA I TOM HIDDLESTON.
16 Aestan
Terror: Com a conseqüència d’una tragèdia familiar, una escriptora és incapaç depidament
triar entre l’amor que sent pel seu amic de la infància i la temptació que representaés ca
un misteriós desconegut. En un intent per escapar dels fantasmes del passat, es

ha ido muy de prisa (recuerden:
se negoció —y se dio por descartado— ¡en una tarde! un posible
pacto fiscal), y no ha habido día
en estos años que no trajera aparejado un nuevo sobresalto. Propiciar el aturdimiento en la ciuda-
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otra, más acorde con la nueva situación. Sugiero este texto: "Volem ser un país anormal".

Asistentes a la Via Catalana realizada durante la Diada de 2013 con el lema “Volem votar”. / C. BAUTISTA
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l miércoles pasado Barcelona olía
mal. El hedor se extendía despiadado
del Besòs al Llobregat. Las autoridades ubicaron inicialmente la procedencia del
mal: tres hectáreas recubiertas de estiércol
en una finca del parque agrario de El Prat.
Es paradójico que una sociedad con pituitarias capaces de detectar la pestilencia de heces animales a 10 kilómetros de distancia
sobrelleve cotidianamente el olor a podrido
que desde hace años se ha adueñado de buena parte de la vida política. El País Valenciano, Andalucía o Madrid son emplazamientos
con abundantes vertederos de corrupción. A
eso tan español y castizo del cohecho, el tráfico de influencias o el blanqueo de capitales
no escapa la soberanista Cataluña. El hecho
diferencial no existe.
Sin necesidad de recurrir al clan extractivo de los Pujol —que día que pasa, día que se
supera—, la hemeroteca más reciente certifica que, en lo que a corrupción se refiere,
Cataluña no perd pistonada. Empezamos el
mes de noviembre con la inhabilitación por
nueve años y medio de Xavier Crespo, ex
alcalde Lloret de Mar y exdiputado convergente, por dar trato de favor a un empresario
ruso, Andrei Petrov, vinculado al blanqueo
de fondos de origen criminal. Petrov tiene
estrecha relación con Semion Mogilevich,
una de las diez personas más buscadas por el
FBI. La sentencia condenatoria de Crespo es
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo curioso es que el ex diputado de CDC
estuvo en un tris de ser nombrado jefe político de los Mossos d'Esquadra cuando Felip
Puig se estrenó como consejero de Interior
en 2010. Eran años de mano dura con el
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Algo huele mal, muy mal
FRANCESC VALLS
Una sociedad con
pituitarias capaces de
detectar la pestilencia
de heces animales a 10
kilómetros sobrelleva
con resignación la
corrupción que desde
hace años se ha
adueñado de buena
parte de la política

manifestante, en los que la demostración de
fuerza contra el rojerío —como en el desalojo de los indignados de plaza de Catalunya—
o la generosidad en el uso de pelotas de goma era altamente apreciada entre el nacionalismo catalán de orden. No como ahora, que
la desobediencia a las leyes se ha convertido,
al menos sobre el papel, en un precepto del
catecismo convergente.
Pero el caso judicial del condenado que
iba para jefe político de los Mossos no ha
venido solo. Ha llegado acompañado en el
tiempo por el escrito de la defensa de CDC en
el caso Palau, que contiene párrafos dignos
de ser sainetes en grandes obras, como el
caso Gürtel. “Nadie ha visto al tesorero de
Convergència recibiendo sobres”, sostiene el
partido en su escrito. ¿Cuánto debían contener esos sobres que nadie ha visto? Pues según el juez y el fiscal, 3,7 millones supuestamente en efectivo y entregados a los responsables económicos del partido. Pero eso es
para la defensa “mera sospecha”. Como también lo es ese total de 6,6 millones que CDC
recibió, presuntamente, de Ferrovial. La parte más costumbrista del escrito de la defensa
es la explicación de cómo 630.000 euros fueron a parar al partido, vía fundación CatDem, conducto que es el primer destinatario habitual del 3% de donaciones presunta-

mente ilegales por adjudicación de obra pública. Pues bien esos 630.000 euros se destinaron, de acuerdo con la defensa, a fines tan
encomiables como “actuaciones sardanistas,
de canto coral, habaneras”. Lo más natural
del mundo: un coliseo lírico, como el Palau
de la Música, haciendo donaciones a la fundación de un partido para que organice veladas musicales.
El colofón del cierre semanal lo ha
constituido el retorno a su puesto de trabajo
del tesorero de CDC , Andreu Viloca, imputado en el caso 3% por media docena de delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partido, tráfico de influencias, alteración del precio en concursos públicos y blanqueo de capitales. Junto a Viloca están imputados una docena de empresarios y Josep
Rosell, número dos de Infraestructures.cat,
la empresa de la Generalitat que adjudica
obra pública. A Viloca, el partido le pagó los
250.000 euros de fianza para que saliera en
libertad —un acto de generosidad bien entendida— y esta misma semana se ha reincorporado a su puesto de trabajo tras pasar 21 días
en prisión. La fiscalía considera que el tesorero de CDC fue solo “un instrumento” al servicio de los responsables del partido que supuestamente organizaron el pago de comisiones por adjudicación de obra pública, que las
empresas luego supuestamente recuperaban gracias a sobrecostes del proyecto.
El caso es que el miércoles, Barcelona olía
a estiércol. Y el jueves el hedor persistía. Muchos ciudadanos, acostumbrados, ya no miran la suela del zapato y además saben que
tres modestas hectáreas de estiércol son incapaces de producir semejante pestilencia.
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Enric Juliana

Aviat tornaran les corbates

a uns mesos, Mariano Rajoy La gravetat del moment europeu reescriu tots els relats,
La matança de París reordena tot el
creia que anava a lliurar la
relat polític i enforteix el Partit d’Ordre.
gran batalla electoral a enfortint el Partit d’Ordre, que tem el retorn del mal fat Aviat tornaran les corbates. L’estrès eu
l’Avinguda de la Recupera del 2004 durant les eleccions de desembre. A Catalunya, ropeu ho enquadra tot i deixa fora de joc
ció. La prioritat era guanyar
la resolució garibaldina del Parlament
temps, tot el temps possible, encara que ningú no s’atreveix a complir les seves amenaces.
de Catalunya, el segon gran error de la
al maig caiguessin els caps dels
política catalana des del refe
presidents de València, Caste
rèndum sense esma del nou Es
llala Manxa, Extremadura,
tatut, el 18 de juny del 2006.
Aragó, Cantàbria i les Balears,
Sempre el mateix: radicalisme
els de centenars d’alcaldes i els
petit burgès sense perspectiva
de milers de regidors, tot espe
europea.
rant que la recuperació numè
El quadre dramàtic de Fran
rica de l’economia comencés a
ça, tot i això, també empeny
animar la vida de la gent.
a favor de la investidura de
No ha estat exactament així.
Artur Mas, encara que no ho
L’estadística es resisteix a en
sembli. Quan les coses es po
trar a la butxaca de molts ciuta
sen molt lletges, l’acràcia tam
dans. Però en la mesura que
bé es contreu. Els millors qua
l’Atzar regeix sempre la Políti
dres de la CUP no volen portar
ca, Rajoy ara emboca les elecci
tota la seva vida l’estigma del
ons del 20 de desembre des de
fracàs sobiranista. Un recent
l’Avinguda de l’Ordre.
article de Blanca Serra, perso
El Temor i la Por han sortit
na de referència en la fraterni
en auxili del partit governa
tat cupaire, advertia fa uns dies,
mental. El temor a la desinte
apel∙lant a Lenin, contra l’in
gració d’Espanya. I, quatre dies
fantilisme esquerrà. Si les as
després, la por a la barbàrie. Un
semblees no ho impedeixen, la
veritable festival per al Partit
CUP votarà la investidura, sa
Alfa, que en aquests moments
bent –la seva gent més intel∙li
pot aspirar a uns 130 diputats i
gent– que Mas acabarà incom
a deixar la candidatura socia
plint el més substancial del
lista envasada al buit.
pacte, que serà vistós.
ALBERT GEA / REUTERS
Amb l’amarga lliçó del març
Totes les entregues de la sè
del 2004 ben apresa, Rajoy sap Mariano Rajoy, ahir en un acte polític celebrat a la ciutat de Barcelona
rie danesa Borgen comencen
el que no ha de fer durant les
amb una cita de Maquiavel. El
properes quatre setmanes. No ha d’imi dent espanyol pregona la tranquil∙litat electors d’entre 18 i 45 anys. Aquesta capítol que en aquests moments s’està
tar José María Aznar. Rajoy es troba pública a la llotja del Bernabeu, al costat setmana, Pedro Sánchez s’ha convertit rodant a Catalunya podria arrencar amb
en aquests moments en ronda perma de Florentino Pérez, encara que el en el presoner de Zenda de la política aquella frase en la qual s’adverteix que
nent. Rep a tothom. Telefona a gairebé Barça guanyi per 04 al Reial Madrid i d’Ordre. Albert Rivera consolida el Príncep mai no ha d’amenaçar amb el
tothom, menys al president de la Gene reequilibri simbòlicament la difícil con posicions, furgant el flanc dret del PP. que no pot portar a terme. La CUP té por
ralitat de Catalunya. Presideix el bloc juntura. En una gradació que va del 0 al Pablo Iglesias recupera espai, acompa de la repetició de les eleccions, perquè
institucional, engabiant el PSOE. Evita 155, Rajoy només és agressiu amb la Ge nyat d’un general de l’OTAN. Rajoy l’ha no s’atreveix a portar la creu del col∙lap
els timbals de guerra, encara que hagi de neralitat catalana, que li ha servit en sa inclòs a la ronda i li dóna aire. Li dedica se tota la seva vida. CDC dubta sobre la
fer desmentir al ministre d’Afers Exte fata l’error del 9 de Novembre. Una petits elogis, per laminar el PSOE i des repetició electoral, perquè el cas Palau
riors, José Manuel García Margallo, a equivocació que ha deixat perplexos als inflar Ciutadans. Les enquestes ballen. pot anar a judici el mes de gener i s’en
propòsit d’una hipotètica intervenció a principals governs europeus.
Res no és segur. Política Borgen, la fronta a uns altres cinc casos judicials.
Mali per descarregar de feina els france
El PSOE es troba clavat, amb serioses magnífica sèrie de televisió danesa so La gravetat s’imposa. I aviat tornaran les
sos. Pànic al “No a la Guerra”. El presi dificultats per guanyar suports entre els bre el maquiavel∙lisme postmodern.
corbates.c

Velles enquestes
El 40 aniversari de la mort del gene
ral Franco convida a repassar algu
nes de les enquestes que es van fer
després de la seva mort, en una època
en què els sondejos d’opinió no eren
moneda corrent. Setmanes després
de la defunció, una enquesta de
l’Institut Gallup detectava que el 53%
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dels espanyols sentia dolor, pena i
tristesa. I un 29% considerava que la
mort de Franco era una “pèrdua
irreparable”. En aquell moment, el
63% dels espanyols manifestava no
tenir cap interès per la política. El
juny del 1976, el 43% estava a favor
d’una reforma profunda, davant un
41% que només volia lleugers retocs
o immobilisme.

El llibre de Miquel Puig
Democràcia i Llibertat, la nova marca
electoral de CDC, envia un destaca
ment pactista a Madrid. Encapçala la
llista Francesc Homs, sobiranista
granític que acaba d’admetre que el
27S no va donar prou força a l’inde
pendentisme per imposar un progra
ma rupturista. Altres noms de la

llista, com Carles Campuzano, de
perfil socialdemòcrata, i Jordi Xuclà,
liberal, tampoc no poden ser associats
a l’independentisme exprés. Una
de les novetats és l’economista
Miquel Puig que acaba de publicar
un llibre a favor del regeneracionis
me espanyol. Títol: La gran estafa.
Una proposta econòmica per treure
Espanya de la mediocritat.
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MEDALLA D’OR l L’Orfeó Maonès rep la màxima distinció de la ciutat en un acte multitudinari i emotiu

Joan Mercadal, president de l’Orfeó, durant la seva intervenció després d’haver rebut la Medalla d’Or davant un Saló de Plens ple de públic i amb tota la Corporació present. ● FOTOS JAVIER COLL

Maó daura l’esperit orfeonista
LAURA BAÑÓN

L’emoció d’escoltar l’himne de
l’Orfeó Maonès va aixecar a tothom
de la cadira. Les veus del cor, dirigit per Marina Plovins, ressonaren
en el Saló de Plens en un dia d’honor
per la gran família orfeonista. El
cant de l’himne posà punt i final
a un acte multitudinari i emotiu,
en què la batlessa de Maó, Conxa
Juanola, lliurà a Joan Mercadal,
actual president, la Medalla d’Or
de la ciutat en el 125 aniversari de
l’entitat. El ple municipal votà per
unanimitat a favor d’atorgar als
orfeonistes la màxima distinció
de l’Ajuntament, amb un total de
319 adhesions rebudes de particulars i entitats d’arreu de l’Illa.
La batlessa definí
l’Orfeó com a «temple
de dinamització de la
cultura» i enaltí tota
la gent que hi ha darrera l’entitat, especialment la labor de la
directiva i els voluntaris «una gent incombustible». «L’Orfeó és
el nucli irradiador de
cultura democràtica,
feta des del poble i per
al poble. És la gent que
fa que l’Orfeó sigui tan
gran», assenyalà. Després d’un llarg aplaudiment, el president
Joan Mercadal dedicà
la Medalla d’Or «a totes
les persones que han
fet que el barco navegués i mantingués el rumb. Elles i ells han
estat el vent que ha impulsat l’Orfeó»,
i als socis, «que són la pedra angular de l’edifici, la columna vertebral de l’Orfeó i els receptors de
la Medalla». També va tenir un
record pels artistes antics (Laura
Olives, Federico Erdozain, Tiago
Barber...) i els actuals (Juan Cubas,
Laura Pons, Josep Borràs...). I acabà
amb un desig: «Llarga vida a l’Orfeó!».
Durant l’acte, acompanyaren a
Joan Mercadal els sis expresidents

Juan Cubas, Josep Borràs, Emili Orfila, Joan Mercadal, Victoria Florit, Pito Costa i Josep Mercadal

Mariona Carulla, presidenta de l’Orfeó Català i padrina d’honor.

«La música i el teatre són la nostra vida», va dir Joan Mercadal.

Mentre el Cor de l’Orfeó cantà l’himne, tothom s’aixecà espontàniament.

de l’entitats que són vius: Emili
Orfila, Victoria Florit, Juan Cubas,
Josep Borràs, Pito Costa i Josep
Mercadal.

ELS REPTES DEL FUTUR
Mariona Carulla, presidenta de
l’Orfeó Català-Palau de la Música,
exercí de padrina d’honor. «Hi ha
poques institucions que arribin
als 125 anys, vull felicitar a l’Orfeó
per aconseguir-ho i a l’Ajuntament
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per l’encert de la Medalla. Una distinció que honra tant a qui la rep
com a qui la dóna», va dir. Destacà
«la proesa» de l’entitat d’arribar a
l’aniversari «amb una activitat continuada». En la seva intervenció
va fer paral·lelismes entre l’Orfeó
Català (un any més jove) i l’Orfeó
Maonès, «que fins i tot en la Guerra Civil va tenir activitat». «Ambdues entitats són conseqüencia
dels cors que impulsà Josep Anselm

Claver a mitjans del segle XVIII» i
relatà com l’Orfeó Català va venir
a actuar a Menorca convidat per
l’Orfeó Maonès. També exaltà els
valors de la música i el cant, «són
un llenguatge universal que uneix
les persones». Des de la seva experiència, llençà els reptes que tenen
els orfeons en perspectiva: els
mateixos que en l’origen, de cohesió social i cultural; la necessitat
de la renovació generacional de
les veus dels cors; aconseguir la
implicació dels joves; i cercar sinergies amb altres disciplines artístiques, és a dir, «relacionar-se trans-

versalment amb el ric teixit cultural de l’Illa». Al respecte, el president Joan Mercadal considera que
l’Orfeó Maonès «té un futur que
promet moltíssim» i ho diu tenint
en compte que les aules de cant i
de teatre «estan plenes».
Un a un els portaveus municipals van defensar la concessió de
la Medalla a l’Orfeó, en un acte amb
presència del conseller balear Marc
Pons, el director general Jaume
Gomila, els consellers Miquel Àngel
Maria, Cristina Gómez i Susana
Mora, i el director insular del Estado en la Isla, Javier López Cerón.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 5

O.J.D.: 4504

TARIFA: 4573 €

E.G.M.: 46000

ÁREA: 875 CM² - 100%

SECCIÓN: OPINION

21 Noviembre, 2015

La productoraPromicoImogenestd realizando un documentalsobre la
vida del cantautor flamencoManuelGerena,’La voz en lucba; dir ido
y con la

a productora Promico Imagen,
cuyo director es el periodista
Manuel G6mez Cardefia, al
que le di algfin que otto disgusto cuando dirigia este pefi6dico -supongo que ya me
habr~i perdonado-, est~ realizando un documental sobre la vida del cantautor flamencoManuelGerena, La voz en lucha, que dirige mro periodista amigo, Jorge
Molina, con la realizaci6n de Miguel ~.ngel
Carmona.Es un encargo de Canal Sur TV, la
flnica cadena que ve i~l madrey comomadre
no hay m~s que una, tambi4n la veo a veces
aunquesolo sea para complacefla.
A Gerena le gusta que le llamen cantautor
flamenco, no cantaor a secas, aunquesiempre
lo ha sido. Cuandoescribi La voz prohibida
(2oo7), su flnica biografia, tuve la oportunidad
de hablar con muchoscantautores espafioles
y, curiosamente,se referian a 41 comocantaor
y no comocantautor. Merefiero a hist6ricos
comoRaimon,Luis Llach, Victor Manuelo Pepe Suero. Para todos ellos era la referencia de1
cante contestatario en la Andaluciadel franquismo -Pepe Suero ya muri6-, la voz comprometida, el azote del r6gimen. Destacaban
de 41 no solo su compromiso,sino su campechania y esa sencillez que siemprele ha caracterizado.
Me animaron y agradecieron el gesto de
que me ocupara de un artista tan importante
en aquellos afios. Sin embargo,ciertos cantaores, compafierossuyos, meadvirtieron de que
firmar esa biografia o ensayosobre su dilatada
vida iba a ser mi tumbacomocritico de flamenco. No lo reconocian comocantaor, aunque habia quienes si lo hacian. Por ejemplo,
Enrique Morente, gran amigo suyo. Me ocurri6 comoles pas6 a ciertos guitarristas que
acompaflaronal bravo cantaor mofisco, de la
Pueblade Cazalla: que fueron criticados por la
flamencologiaafin a la dictadura. Desacreditaban so manera de cantar comouna forma de
intentar apagar la llama de su rebeldia, pero
Gerenajam~s se amilan6.
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A veces me
he preguntado
hubiera
sido de este
cantao de
habe nacido
en Catalu a.
Andalucia no
es siempre
buena madre
para sus
artistas.
los olvida.
los maltrata
a veces

A veces mehe preguntado qu6 hubiera sido
de este cantaor de haber nacido en Catalufia,
regi6n de Espafia en la que, pot cierto, siempre
goz6 de muchopredicamento, siendo el primer cantaor que actu6 en el Palau de la Mflsica. Pero Gerenarecibi6 su primer beso de luz
en el pueblo ya citado, de donde tambi4n es
Jos4 Menese,la voz jonda que hizo volar las
coplas subversivas de1 pintor y poeta rojo
Francisco Moreno Galv~n. Andalucia no es
siempre buenamadrepara sus artistas, los olvida, los maltrata a veces, y con el cantautor de
la Puebla ha pasado precisamente eso. No es
que est4 olvidado del todo, pero digamosque
Andaluciase ha desentendidoun poco de 41.
Estamos de acuerdo en que Gerena no era
un Mairenao un vallejo, pero siempre ha sido
cantaor. Uncantaor valiente, comprometido,
autor de sus propias letras, queenvez de cantarle alas duquesitas en La Granja le cantaba a
FragaIribarne, pero desdelos escenarios, para
joderlo. Y eso les molestabatambi4na algunos
cantaores de aquel tiempo, quienes solian decirque jugaba con ventaja pot cantar esas letras suyas que iban directamente al coraz6n
del pueblo. Cantaor soy yo, que le canto alas
alondras y alas fraguas de la Cavade Triana,
decian algunos d~hadosem4fito, comosi la tem~iticaliteraria de las coplas flamencastuviera
algo que vet con cantar o no cantar bien.
Los cantaores han cantado siempre letras
que denunciaban una realidad dura, desde
que el camees cante. El dinero es un mareo/
aquel que tiene parnO/es bonito aunquesea feo.
Esta es una sole~ de tres versos que recogi6
Dem6filo, el padre de los Machado,en Cantes
flamencos (1881), el primer estudio sefio sobre
las coplas flamencas.Gerenano tenia la sutfleza de aquellos poetas populares, an6nimosen
la mayoriade los casos; era m~sdirecto: Gobiernode Dios/ deja el rebafio crecer/ no quieras
que las ovejas/ muerande hambrey de sed.
Es muybuena noficia que se est~ realizando un documentalsobre su vida, sobre todo de
su etapa de cantaor contestatario, porquehay
un gran desconocimientono solo de este artis-

ta, comotal, sino de lo que represent6 en
aquellos afios. Era, comobien sefiala el titulo
del documental,la voz de la lucha, cantata comocantata, que tampocolo hacia tan mal comodijeron algunoscrificos. Ahi esffmsus pfimerosdiscos, en los que registr6 tientos, tarantos o aires abandolaosde excelente factura.
Notenia una gran voz, pero era el sonido id6neo para sus coplas. No me imagino una de
aquellas letras de Gemnaen las voces de seda
del Nifio de la Huerta o de ManoloEl Malaguerio. E1 moriscosonabaseco, sin adornos, unas
veces a comp~sy otras fuera de la medida,pero siempre sabla a pueblo. M~sque una nota
de violin, era un bordonazode guitarra, un grito de rebeldia, una queja desnuda.
Es indudable que su cante de]6 de interesar
cuando lleg6 la democracia, esto es, cuando
ya no le prohibian sus conciertos. Ocurfi6 que
muchosde aquellos pefiodistas y escfitores
que lo utilizaron para atizarle al r4g~men
se olvidaron luego del cantaor, cuando creyeron
que su labor habia acabado. Gerena nunca
crey6 que su misi6n habia terminado con la
muertedel dictador y la llegada de la libertad,
porque entendia que siempre habia mmivos
para escribir coplillas, la falta de justicia, la
pobreza, el abusodel poder, la corrupci6no la
explotaci6n en el mundo.Nuncaha dejado de
escribir y de cantar. Afin escribe versos de rebeldia en las redes sociales, aunqueya no es
aquel Gerena explosivo que encendia alas
masas y llenaba de banderas y pancartas los
cines de veranoy los polideportivosde los barrios obreros.
Gerenaes un idolo caido que tiene problemaspara pagar el alquiler de dondevive, que
conduce luiosos coches de segunda manoimposibles de mantener, que utiliza su infiuencia, 1o que rue, para sacar algunosrecitales que
para cobrarlos tiene poco menosque ponefle
dos velas al GranPoder, aunquesea ateo. Ojal~
este documentalle hagajusticia y llegue a miles de j6venes de Espafia. Que sepan que un
nifio yuntero de la Pueblade Gazalla luch6 para que hoy gocende libertad. ¯

te y personal como el anterior.
En este caso el objetivo es Sudán, escenario de guerras, hambrunas y gran enredo geopolítico,
que Sauper recorrió y filmó en
2011 en vísperas del referéndum
que dio paso a la independencia
del Sudán del Sur. El cineasta viajó en un pequeño avioncito construido
pilotado por el mismo
21 yNoviembre,
2015 al
que bautizó Sputnik.

en cuyo marco se le dedica en la
Filmoteca una completa retrospectiva (hoyPAÍS:
puedenEspaña
verse Kisangani Diary, Seules avec nos histoPÁGINAS: 8
ries y Ich habe die angenehme Aufgabe, y mañana se vuelve a proTARIFA: 2950 €
yectar We come as friends).
Sauper es
un hombre
ÁREA:
373 amable
CM² y cercano que pregunta tanto como responde y despliega, además
de una desconcertante inteligen-

En el bar de la Filmoteca pide un lonialismo” y que en We come as
zumo de naranja y observa con friends se materializa, entre
FRECUENCIA:
los chinos que trabajan
deleite el abigarrado paisaje
hu- otros, enDiario
en las empresas petroleras en Sumano.
O.J.D.: 25725
“Mi interés por África es solo dán, le viene de sus orígenes. Esuna parte de mi interés por el ser tos están en la ciudad de
E.G.M.: 129000
humano en general”, explica. Kitzbühel, “en un remoto enclave
las montañas del Tirol, donde
“Vuelvo
a
África
porque
conozco de CATALUNYA
33%
SECCIÓN:
los códigos; podría igualmente ir colisionan los recuerdos del pasaa Indonesia pero tendría que em- do nazi y las edulcoradas imágepezar de cero. Lo que me atrae es nes de Sonrisas y lágrimas”. De

Francia en el recuerdo de aquella
buena gente, que decía Goytisolo
Emotivo y necesario concierto de Paco Ibáñez en el Palau de la Música
MIQUEL JURADO, Barcelona
Con las luces todavía apagadas y
un foco rojo apuntando un lugar
indeterminado del escenario, la
voz de José Agustín Goytisolo
atronó con un baño de realidad:
“En tiempos de ignominia como
ahora a escala planetaria y cuando la crueldad se extiende por doquier fría y robotizada, aún queda
buena gente en este mundo que
escucha una canción o lee un poema”. Un estremecimiento recorrió el Palau de la Música justo
antes de que Paco Ibáñez, todo de

negro y guitarra en mano, apoyara su pierna izquierda sobre la pertinente silla también negra y comenzara el pasado miércoles, en
el marco del Festival del Mil·leni,
uno de esos recitales que, aunque
pase el tiempo, siguen siendo necesarios para la salud mental de
cualquier ciudadano.
Necesario por su continente como por su contenido. Un continente que huye conscientemente de
los fastos del show business para
centrarse sólo en lo esencial: la palabra convertida en poesía y, a su
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vez, convertida en canción. Una
canción directa, sin medias tintas
ni adornos, que cala hondo, como
un aguijón que inyecta un veneno
para el que no existe antídoto ni
falta que le hace.
Las palabras de Goytisolo suenan al principio del recital desde
hace varios meses pero tras los
atentados de Paris cobraron una
fuerza inusitada. Y Paco Ibáñez comenzó también recordando que
en Francia, su querida Francia,
“están de luto y ese luto lo sentimos todos”. Para los caídos cantó

primero Nocturno, de Rafael Alberti, y después, en francés, Le
temps des cerises antes de recobrar un viejo romance español para resaltar “que no todos los árabes son asesinos”.
A partir de ahí fue intercalando algunas de sus más recordadas
canciones. Pasó del Arcipreste de
Hita a García Lorca y a Nicolás
Guillen, con el que acabo la primera mitad. En varios temas le acompañó la guitarra de Mario Mas. La
segunda se abrió con un trío de
canciones en euskera con el respaldo del acordeonista Joxan Goikoetxea. Xabier Lete, Cesare Pavese desfilaron antes de que Neruda
cobrase vida con el saxo de Gorka
Benítez, inspiradísimo, y el contrabajo de Horacio Fumero añadiese
un punto de color e intensidad a
nuevas palabras de Goytisolo, lobitos, abuelitos y las más que necesarias Palabras para Julia que el can-

ma de narrar colonialista de los
documentales clásicos. Aqui no
existe ese orden. No esperes una
explicación al uso de lo que es Sudán y la lucha por sus recursos”.
Entre lo que más le impresionó de lo que vio, “los misioneros
evangelistas tratando de explicar
a los miembros de las tribus la
resurección de Cristo ¡con la película de Mel Gibson!”.

tante recordó que era la canción
que la chilena Michelle Bachelet
escuchaba en la cárcel para darse
ánimos junto a otras reclusas.
No fue solo esa anécdota la que
trufó el recital. Fueron muchas
otras porque en las actuaciones
de Paco Ibáñez son casi tan importantes sus comentarios como sus
canciones. La poesía como esa arma cargada de futuro justificó todo el concierto antes de que, ya
con todos sus músicos en el escenario, concluyera regresando a
Francia para versionar a Brassens. Y en los bises, Atahualpa Yupanqui y, de nuevo, Alberti. Y todo
el mundo galopó con él hasta enterrarlos en el mar. Poesía necesaria
como el pan de cada día, canción
necesaria. El tiempo pasa, que pasa, pero la enorme propuesta de
Paco Ibáñez sigue ahí, por suerte
para toda la buena gente de la que
hablaba Goytisolo.
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FERRAN SENDRA

a base de música de ball, el nosterreny», explica Miquel. «Noses fem cançons que parteixen
na història, d’una línia melòdiperò, al final, els paisatges rítcs s’assemblen», afegeix.
Txarango tanca així una etapa
prés de cinc anys «encadenant
es», actuant per mig Europa, a la
a, el Japó, Mèxic i Palestina. Quaquen l’aturada de «creativa» perels ve de gust assimilar el que
n viscut durant aquest temps «i
nsformar-ho en cançons». Estan
pats en altres activitats, com
centre cultural a Casamance, el
egal («al març anirem a inaugulo»), i el festival Clownia, a Sant
n de les Abadesses, que aquest
va acollir 5.000 persones barret música amb teatre i circ en un
nt de trobada i pensament que
tiva l’esperit crític».

i dees
JORDI

Puntí

Aquí ha
passat de tot

P

BARCELONA’ / En aquest temps, la

da diu haver constatat el poder
la marca so Barcelona, sorgida fa
s d’una dècada amb l’onada
stissa d’Ojos de Brujo i Dusmint, conserva al circuit internacil. «En un festival a Holanda hem
bat a veure un grup danès que
resentava com a so Barcelona. Els
m preguntar si coneixien la ciu¡i ens van dir que no hi havien
at mai!», recorda perplex Mil. Però el nom de Barcelona està
ara, diu, associat a «una ciutat
ja no existeix perquè s’ha maa seva cultura potenciant la ciunegoci». Així, un canvi en el gon municipal «era importantís», destaca el cantant. Txarango
n grup amb actitud política peamb poca tendència a la cançó
lícita. «La política està en les acns, en els llocs en què toques, en
nalitat del concert», considera
antant, que aquest any ha figua les llistes de la CUP en les elecns municipals i en les catalanes
27-S.
Txarango discuteix un parell
percepcions sobre ells. Primer,
e grup dirigit als adolescents.
n prejudici equivocat. La gent
e és la que més es mou i crida,
ò tenim públic de 60 i 70 anys,
ownia és el festival més interneracional de Catalunya», emtza Miquel. I després, la seva fiió a les festes majors gratuïtes,
aparador d’aspecte fàcil. «És el
cuit més gran que tenim, i és remaco perquè el poble elegeix el
p que toca a la seva plaça», desa el cantant. ¿I no pot fer que
úblic es malacostumi la músigratis? «¿Per què? El grup que
ven entrades en una sala no deu
per culpa dels concerts gratuNosaltres en som un bon exemexhaurim entrades a tot arreu.
ò s’ha de treballar per connecamb la gent», subratlla el cant de Txarango, un grup que reca en tot moment la seva conió popular. «Les ciutats poden
ir centenars d’escoles de músiperò els artistes que dibuixen
arrels musicals d’un lloc surten
mpre del carrer». H
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33 Primer assaig 8 Paquito D’Rivera toca el clarinet, a la platea del Petit Palau, dimarts passat.

D’Rivera simfònic

El clarinetista debuta avui al Palau de la Música Catalana com a
compositor i intèrpret de música clàssica amb ‘Cape Cod Concert’
MARTA CERVERA
BARCELONA

Paquito D’Rivera, llegenda del latin jazz, desplegarà avui la seva faceta com a compositor i intèrpret
de música simfònica amb Cape Cod
Concert al Palau de la Música. L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
l’acompanyarà en l’estrena europea d’aquesta obra, en la qual també participa el jove i virtuós pianista cubà establert a Madrid Pepe Rivero. Impulsat pel 47è Voll-Damm
Festival Internacional de Jazz de
Barcelona, el programa del recital
de D’Rivera inclou també les obres
de George Gershwin Obertura cubana i Un americano en París, i la Conga
de fuego, d’Arturo Márquez.
El piano i el clarinet són els instruments solistes del concert, dividit en quatre moviments molt diferents. EL PERIÓDICO és testimoni
del primer assaig que comparteixen D’Rivera i Rivero, sense l’orquestra, al Petit Palau. En un moment, el pianista s’atura. «Això és
ben difícil», comenta. «Ha, ha, així
és», respon el mestre de molt bon
humor. I després de seguir endavant alguns compassos més, és D’Rivera qui agafa alè i admet entre rialles: «Sí senyor, això està fotut. M’ho
vaig crear contra mi mateix».
«Aquesta és una obra divertida i
és maco interpretar-la en un lloc tan
bonic com el Palau», apunta D’Ri-
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vera poc abans de l’assaig. I explica
que la va compondre el 2009 com
una sonata per a dos grans músics,
el clarinetista John Manasse i el pianista Jon Nakamatsu, per encàrrec
del Festival de Música de Cambra de
Cape Cod per commemorar el centenari de Benny Goodman. Després li
van encarregar desenvolupar-la per
a orquestra i va néixer el concert.
Establert als EUA des de fa anys,
sempre ha viscut entre dos mons, la
clàssica i el jazz. El seu pare, el saxo-

Li agradaria tornar a
tocar amb Chucho,
«si les coses a
Cuba canvien com
han de canviar»
fonista i director d’orquestra Tito
D’Rivera, li va imprimir la disciplina
clàssica des de nen. Als 18 anys va debutar com a solista amb la Simfònica
Nacional de Cuba. Però el jazz sempre va ser la seva passió. Si no hagués
nascut a la Cuba castrista, ho hauria
tingut més fàcil, però al seu país el
jazz era considerat una amenaça imperialista, tal com D’Rivera va relatar en la seva autobiografia, Mi vida
saxual.
Quan Chucho Valdés el va anar a
buscar per muntar Irakere, grup fo-

namental del jazz cubà, va començar a veure la llum. Allò li va permetre sortir de l’illa i viatjar per tot el
món, fins que el 1980, aprofitant una
gira europea, va demanar asil a Espanya. ¿Li agradaria tornar a treballar
amb Chucho? «Bé, si les coses canvien com han de canviar, probablement sí. Però mentre Chucho segueixi sent un representant d’allò d’allà
–diu en referència al règim castrista–, és difícil per a mi. A més a més,
no en té cap necessitat, perquè fins i
tot li han permès viure a Espanya. És
un privilegiat».
I continua: «Chucho hauria de
prendre aquest privilegi per allunyar-se d’allò. Però no ho fa i això em
molesta molt». Però D’Rivera també
té paraules de reconeixement per a
Valdés. «Sento per ell el mateix apreci i agraïment de sempre, perquè ell
em va treure del forat i em va posar
a treballar. Quan li van dir que si jo
entrava a Irakere el grup no viatjaria, em va contractar igualment». I
es desfà en elogis pel pianista Bebo
Valdés, pare de Chucho, una altra
llegenda. «Bebo sí que va tenir una
valentia tremenda: mai va tenir res a
veure amb aquella gent que ens ha fet
patir tant. 56 anys
són massa». H
Vegeu el vídeo d’aquesta
informació amb el mòbil
o a e-periodico.cat

otser perquè el còmic,
novel·la gràfica, és enca
un llenguatge força no
amb marge per innovar, de tant
tant surten llibres que semble
destinats a canviar (o ampliar)
tradició. En llegeixes unes quant
pàgines i a l’instant t’adones qu
allò transformarà el gènere. En e
darrers 25 anys, per exempl
aquesta sensació era evident en
cas de Maus, d’Art Spiegelma
(1992), Jimmy Corrigan, l’obra m
tra de Chris Ware (1995-2000)
més recentment, Here (2014),
Richard McGuire, que acaba de so
tir traduïda com Aquí a Salama
dra Graphic.
Una de les principals aporta
ons d’Aquí és el joc amb l’espai i
temps. McGuire fa una cosa revo
cionària: es fixa tan sols en un esc
nari –la sala d’estar de la casa on
créixer– i el contempla al llarg de
mil·lennis (sí, ho heu llegit bé). L
vinyetes se superposen pàgina
re pàgina, van endavant i enrere
els segles –sempre porten la data
i així es pot reconstruir una men

La novel·la gràfica d
McGuire és d’aquelles
obres destinades a
canviar un gènere

d’història de la humanitat en po
metres quadrats. Allà on ara hi h
un sofà, veiem que fa 10.000 an
hi lluïa un prat on dormia un
só, dos segles més tard hi jugav
uns indis; al XX uns nois ballav
al menjador i en el futur –un d
del 2126, quan la terra serà un gra
oceà–, hi passarà un tauró.
Partint d’aquesta idea senzil
–un espai és la suma de tot el q
hi ha hagut al llarg del temps
McGuire crea una obra mestra. C
da època té el seu estil de dibui
els paisatges de fa dos mil anys só
simples esquetxos; les èpoqu
històriques són apunts amb l
pis, el futur es perfila amb una c
redat digital. El lector passa les p
gines, els anys se superposen i v
com creixen els nens, com van e
vellint, com es repeteixen les tra
cions familiars o desapareixen. L
parets canvien de color, un ram
flors del 2008 es panseix al pu
exacte on el 1901 el fuster s’en
lava a una escala. Les possibilita
narratives, ja es veu, són enorme
i McGuire en treu un gran part
En tants anys és el primer cop q
escric aquesta columna i trobo
faltar la imatge com a suport, pe
això té solució: correu a compr
el llibre. H

Sábado, 21 de noviembre de 2015
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DE CERCA Luis Conde Presidente de Seeliger y Conde

“El directivo debe crear armonía”
Con 20.000 entrevistas a sus espaldas, este experto en búsqueda de talento dice que el primer ejecutivo de una compañía debe
“captar los sentimientos” de los miembros de su equipo y “respirar con ellos”, como el director de una orquesta con sus músicos.
José Orihuel. Barcelona

EL TIEMPO

LAS DOS CARAS
DEL ÉXITO

Con ocho hijos y doce
nietos –”espero otro
para la semana que
viene”, dice–, a Luis
Conde le gusta hablar de
dos tipos de éxito: el interior y el exterior. El primero consiste en “la paz
interior, en encontrarse
bien con uno mismo, en
la satisfacción de haber
hecho bien las cosas”,
señala. El éxito exterior
es “el aplauso, el reconocimiento, el hecho de
haber alcanzado unos
objetivos”. “Sin haber fracasado alguna vez es
difícil tener éxito”, sostiene en su segundo libro.

Elena Ramón

El pasado 26 de marzo, dos días después de la tragedia de Germanwings
en los Alpes, Luis Conde, presidente
de la firma de cazatalentos Seeliger y
Conde (SyC), cumplió su sueño de
tomar la batuta: dirigió a la Orquesta
Sinfónica del Vallès en la interpretación de dos movimientos de la Segunda Sinfonía de Mahler. El concierto, celebrado en el Palau de la
Música de Barcelona, se convirtió en
un homenaje inesperado a las víctimas del siniestro aéreo. Conde (Barcelona, 1950), que preside también el
Salón Náutico, acaba de escribir La
fórmula del talento y Mahler, donde
relata cómo cumplió su reto de dirigir una orquesta y defiende que el talento es el resultado de sumar el conocimiento y los valores, y multiplicar por la actitud.
– ¿En qué se parece una orquesta a
un equipo directivo?
En un concierto, la orquesta debe
adecuarse a un modelo de sonoridad;
si no lo logra, el director tendrá que
corregir a los músicos. La empresa,
por su parte, tiene que adecuarse a
un modelo de negocio; si no lo consigue, habrá que rectificar. Cada músico tiene una partitura y cada miembro del equipo directivo de una compañía, también. La misión del primer
ejecutivo de una empresa es generar
armonía, captando los sentimientos
de sus directivos y respirando con
ellos. Debe mandar menos y escuchar más.
– ¿Qué pasa cuando un músico o un
directivo desafina?
Primero hay que ver por qué desafina: o le faltan conocimientos o necesita esforzarse más o no valora el
trabajo en equipo. Después, el director de la orquesta debe procurar que
esa persona cambie.
– En su fórmula del talento, le otorga un efecto multiplicador a la actitud. Pero, ¿cómo se detecta la actitud en una entrevista para seleccionar a un directivo?
La actitud y los valores es lo que
más se puede percibir en una entrevista. La actitud se descubre, por

ejemplo, viendo cómo una persona
entra en el despacho, cómo saluda,
cómo se sienta... Puede haber pose,
pero se acaba notando. En las 20.000
entrevistas que he hecho suelo fijarme en la actitud, en el espíritu de esfuerzo y en el optimismo. Entre un
candidato con el 70% de conocimientos y el 30% de inteligencia
emocional y otro en el que la proporción es la inversa, me quedaría con el
segundo porque sé que ese directivo
se rodeará de los mejores. También
hay que tener en cuenta los valores
de la empresa: los fracasos llegan
cuando un ejecutivo no encaja con
ellos.
– ¿Cómo ha cambiado el perfil de
los directivos debido a la crisis?
La crisis ha provocado una mayor
internacionalización de las empresas
y eso, junto a la globalización, ha hecho que el talento español haya perdido el miedo a salir fuera. Con escuelas de negocios tan buenas como

“

En las entrevistas a
candidatos a un puesto
directivo me fijo en la
actitud, el espíritu de
esfuerzo y el optimismo”

“

Con la crisis, el
directivo español ha perdido
el miedo a salir fuera y está
ahora en condiciones de
ganar a un americano”

las de Estados Unidos, con el dominio del español y del inglés, con ganas de trabajar y con esfuerzo, el directivo español está ahora en condiciones de ganar a un americano. Es
una persona diferente a la de 2007.
– ¿Se valora más la experiencia?
Después de la crisis, la experiencia es un punto importante porque

ESPAÑA
Ciudad

durante esos años hubo muchas decisiones de personas inexpertas.
– ¿Qué opina de las prejubilaciones
con 55 años?
Me parecen un error, aunque no
sé qué habría contestado yo hace 15
años. Está claro que esa persona acumula más talento y más experiencia.
Pero puede tener un cierto temor a la
toma de decisiones.
– ¿Qué piensa de las indemnizaciones millonarias a directivos?
No me parecen razonables. Esa
persona ha trabajado como directivo
y ha estado bien remunerada, y la ley
ya marca una cantidad.
– ¿Cuál ha sido su fichaje más difícil?
El del presidente de Unesa [Eduardo Montes, en 2010], porque en ese
caso decidían seis empresas.
– ¿Y el más rápido?
El de Jaume Guardiola como consejero delegado de Banco Sabadell
[en 2007], porque aquí sólo decidía

una persona: Josep Oliu. Este fichaje
sólo duró 14 días.
– Usted hizo un fichaje polémico
para SyC al nombrar a Esperanza
Aguirre presidenta del consejo
asesor [el cargo lo dejó al regresar a
la política]. ¿Volvería a ficharla?
Volvería a hacer lo que hice hace
tres años. Es un gustazo comentar
con ella la estrategia de la firma. Es
una persona valiente, es optimista y
tiene un proyecto.
– ¿Le cuesta ser optimista ante la
actual situación política en Cataluña y en España?
No me cuesta nada ser optimista.
Estoy absolutamente convencido de
que ha faltado diálogo y de que éste
se acabará imponiendo. Hay silencios y su gestión es muy importante.
– Después de tomar la batuta, ¿se
ha marcado ya un nuevo reto?
Mi próximo reto tendrá que ver
con ayudar a las personas y con intentar ayudar a mi país.
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Entrega de
la Medallade
Oroal Orfe6n
Mahon s
MAH(~N
La presidenta del Orfe6 Catalh y
del Palau de la Mfisica Catalana,
Mariona Camlla, apadrinarfi al
Orfe6n Mahondsen la entrega
de la Medalla de Oro de la Ciudad de Mah6nque se celebrarfi
el pr6ximosgtbadoen el sal6n de
plenos delAyuntamiento. Segfin
informaron fuentes municipales, en el acto intervendrfinla alcaldesa ConxaJuanola, el concejal de Cultura y Educaci6n,H~ctor Pons, y el presidente de la
centenaria entidad cultural, Joan
Mercadal.Antesde la entrega, el
pleno municipal, reunido en sesi6n extraordinaria, validarfi el
acuerdo adoptado pot unanimidad. Se ha invitado a Mariona
Camllapot el paralelismo que se
registraen la trayectoria hist6rica de ambosorfeones -el de Mah6n cumple este afio los 125
afios de historia y el catalfin lo
harfi el pr6ximoafio.
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RECONEIXEMENT l Maó concedeix demà la insígnia de la ciutat a l’entitat en el seu 125 aniversari, i ho
fa amb l’apadrinament de la presidenta de l’Orfeó Català i el Palau de la Música Catalana, Mariona Carulla

Orfeó Maonès,
a punt per a la
Medalla d’Or
ció similar, com és l’Orfeó Català,
que curiosament es va crear just
L’Orfeó Maonès viurà demà un dia l’any següent que l’Orfeó Maonès»,
de reconeixements amb l’acte de explicava ahir el regidor de Cultulliurament de la Medalla d’Or de la ra, Héctor Pons. És idò per aquest
Ciutat de Maó. Una distinció que paral·lelisme existent entre la història
comptarà amb l’apadrinament de de les dues entitats, i també pels vinla presidenta de l’Orfeó Català i del cles de Carulla amb Menorca des de
Palau de la Música
fa quatre dècades,
Catalana, Mariona
que el Consistori es
Carulla.
va decidir a fer l’ofeAquesta distinció,
riment.
que ha rebut fins a
Mariona Carulla
280 adhesions insassegura que «té
titucionals i ciutadamolt de mèrit en els
nes, la rebrà l’entitat
temps que corren,
l’any del seus 125
que una institució
anys, en un acte que
sobrepassi els cent
es celebrarà al saló
anys d’història, i
de plens de l’Ajuntamés encara quan
ment, i en què es
es tracta d’una inscomptarà amb una
titució cultural que
nodrida representaha tingut una forta
ció de la societat
influència en el
Mariona Carulla.
menorquina.
desenvolupaPel que fa a la
ment cultural de la
presència de Mariona Carulla com ciutat i també de tota Menorca».
a padrina de l’Orfeó Maonès en aquesA més, Carulla entén els orfeons
ta data, és per la voluntat de l’equip com centres integradors «de persode govern que l’apadrinament es nes que s’expressen a partir de la
representés a través d’una «institu- música i el cant coral», i esdevenen,
ISAAC PONS DE ROSA

Joan Mercadal, que recollirà la Medalla d’Or, i Josep Mercadal, actual i anterior president de l’Orfeó. ● ARXIU

I diumenge, concert de Santa Cecília
per arrodonir el cap de setmana
 La Medalla d’Or tindrà un
complement musical l’endemà
mateix del lliurament a l’Ajuntament. Serà el concert de Santa Cecília, que protagonitzarà
el cor de l’entitat, acompanyat
per deu solistes i pianistes.
L’actuació serà a les 19 hores, i
per tant, «motors clau de la cohesió
social i cultural per a la ciutadania
i el propi país».
Així i tot, la presidenta de l’Orfeó
Català considera que una de les assignatures pendents és «arribar als
joves, tenir influència i ser presents

a banda de la coral hi participaran Rubén Martí, Toni Seguí,
Pau Serra, Roger Villalonga,
Marina Pons, Adriana Aguilar,
Camila Tudurí, Alícia Coll, Lola
Navarro i Lore Arantzamendi.
Tots ells acompanyats al piano
per Marlén Coll i Oscar Amieva.
●●●

La concessió de la
Medalla d’Or ha rebut
fins a 280 adhesions,
tant institucionals com
també ciutadanes

en l’educació dels més petits, i també crear sinergies i relacions amb
altres disciplines artístiques».

ORDRE DEL DIA
Aquest acte, que reconeix a tots els
orfeonistes, els socis i membres que
han passat per l’entitat maonesa al
llarg dels 125 anys, començarà a les
19 hores amb la sessió plenària
extraordinària en què s’aprovarà la
concessió de la Medalla d’Or a l’Orfeó.
Tot seguit es farà l’acte de lliurament,
en què intervindran el regidor de
Cultura, Héctor Pons, la padrina,
Mariona Carulla, i la batlessa de Maó,
Conxa Juanola. Serà llavors quan es
lliurarà la insígnia al president de
l’entitat, Joan Mercadal, qui dirà unes
paraules abans de l’actuació del Cor
de l’Orfeó Maonès.

Homenatge a
la dona amb
la música del
Cor Cadenza

Alaior celebra
la Festa de la
Música per
Santa Cecília

La dansa de
Vuelta &
Vuelta torna
al Principal

I.P.D.R.

I.P.D.R.

I.P.D.R.

El Cor Cadenza farà un cant a les
dones aquest diumenge, amb una
actuació al Teatre del Casino 17
de Gener, en què es combinaran,
a més, imatges del fotògraf Antoni Cladera dedicades també a la
figura femenina.
El concert començarà a les 19
hores i, com explica la directora
de la coral, Corretja Genestar,
comptarà amb la trentena de
dones que conformen el grup,
acompanyades al piano per Orest
Lemekh.
Genestar apunta que el repertori serà de «música antiga, principalmentdelacompositoraFanny
Mendelssohn i també de Mozart»,
i avança que «cada cançó s’acompanyarà amb imatges en què la
dona és protagonista».
La intenció de les dones del cor
ciutadellencéspoderrepetiraquest
concert a altres pobles de l’Illa.

El Convent de Sant Diego acollirà demà, i coincidint amb la
festivitat de Santa Cecília, la Festa de la Música, jornada en què
l’Escola Municipal de Música
donarà a conèixer la seva oferta. Serà a partir de les 10.30 hores
quan els professors del centre
docent oferiran una sèrie de
tallers, amb l’objectiu que la població d’Alaior conegui millor les
opcions amb què compta l’escola, amb les diferents ensenyances d’instruments que té.
Els darrers anys, l’Escola Municipal ha incrementat de forma
important el nombre d’alumnes,
passant de 82 a 129 inscrits els
dos darrers cursos, cosa que ha
permès ampliar els instruments
que s’ofereixen, i creant una pedrera de músics al municipi. És així
com s’ha pogut crear recentment
la Banda de Música d’Alaior.

La companyia Vuelta & Vuelta
torna demà al Teatre Principal de
Maó, i ho fa amb la seva darrera
proposta escènica, un espectacle de dansa en què mostra la seva
obra recentment estrenada, «Confieso», en una vetllada que es complementa amb el primer dels
espectaclesquecreàelgrup,«Bésame luz y dame sombra».
La funció serà a les 20 hores,
i pel fet d’incloure les dues obres,
permetrà comprovar l’evolució
de la companyia des de la seva
fundació, ara fa vuit anys, un
període el qual consideren que
ha servit per crear un segell propi fàcilment identificable pel
públic. Cal recordar que aquest
espectacle es va estrenar el 25
de setembre al Teatre de l’Orfeó
Maonès i que s’ha mostrat també al Festival Internacional de
València el mes passat.
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Matilde Morcillo i Amador Marí, anit, a Maó. ● FOTO GEMMA ANDREU

MatildeMorcillopresentael
llibresobreelsjueusdelXVIII
I.P.D.R.

El llibre «Los judíos de Menorca
durante la segunda mitad del siglo
XVIII a través de los protocolos
notariales de Maó (1751-1802)» es
va presentar ahir vespre a Maó,
amb la presència de la seva autora, Matilde Morcillo, juntament
amb el cap de la Secció d’Història
i Arqueologia de l’Institut Menor-

quí d’Estudis, Amador Marí. L’acte
es va celebrar a la Biblioteca Pública de Maó, on la doctora i professora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha va parlar de la sorpresa que va ser descobrir la
presència de jueus a l’Illa durant
el segle XVIII. Un tema que, a més,
no s’havia estudiat abans, pel que
suposa una ressenyable aportació
de Morcillo.
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El nuevo mapa
que planea Mas
[] Las divergencias internas en su propio partido y la
posici6n radical de la CUPhan forzado a Artur Nlas a
replantearse seriamenteel mapapolitico catalan para
los prOximosmesescon nuevaselecciones y alianzas,
Antonio Fern&ndez

La disidencia dentro del partido de Ar
tur Mas, Converg6nciaDemocrfitica de
Catalunya (CDC),empujaa esta formaci6n polltica a replantearse seriamente
su espacio futuro. La repetici6n de las
elecciones auton6micasha dejado de ser
ya una velada amenazapara convertirse
en una estrategia para mantenersu pro
pio espaciovital y no ser engullidapor el
resto de fuerzas independentistas.
La concurrencia alas 61timas auton6micas de las dos mayores formaciones
politicas catalanas, CDCy Esquerra Republicana de Catalunya(ERC),revueltas
en una mismalista con la AsambleaNacional Catalana (ANC)y OmniumCultural dentro de la coalici6n Junts pel Si
(JxS) ha provocado un desplazamiento

ELECTORADO
POLiTICAMENTE
HUI~RFANO
Ladesaparici0n
dela
hist6ricacoalici0n
Con
verg~ncia
i Uni6(CiU)
dej6a unsegmento
del electorado
catalan
hu~rfano,
politicamente
hablando,
Y esopone
ahoraenentredicho
la
t radicionalhegemonia
delos convergentes.
LassiglasdeConvergel]cla

RI slqulera

son

ya unagarant[ade
~xitoy deahiquese
presente
bajolassiglas
deDemocracia
i Llibertat enlaselecciones
de120
dediciembre.
La
estrategiadealgunos
desusdirigentes
pasaahoraporbuscar
compar~eros
deviaje
noradicales
y ofrecer
"dialogo,negociacion
y acuerdos",
dentrode
la legalidad,
deleuro
y delasinstituciones
europeas.
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ideol6gico sin precedentesen el partido
de Mas, que ha pasado del autonomismo
transversal a un irreden/o independentismo para lograr el apoyode la formaci6n antisistema Candidaturade Unidad
Popular (CUP)y poder formar Gobierno
en la Generalitat presidido por el propio
Mas.Pero esto ha saltado por los aires.
Por separado. De hecho, para las
pr6ximas elecciones generales del :~o
de diciembre, CDCy Esquerra se van a
presentar por separado. La segunda, con
su nombretradicional, mientras que la
primera lo har~. bajo la denominaci6n
de Democr/tciai Llibertat, con una lista
encabezadapor Francesc Horns,un polltico que ha sido estrecho colaboradorde

Masy que hace pocos dias decia que los
resultados de las 61timas auton6micas
no han otorgado a los independentistas
la fuerza suficiente para culminarla separaci6n de Espaha.
La CUP,que no concurrir~ alas generales del zo de diciembreporqueconsi
dera que estos comiciosson de "un pais
extranjero", siguen en sus trece de boicotear la investidura de Artur Mascomopresidente de la Generalitat. "Desde
CDCestabamos dispuestos a hacer renuncias importantes y a asumir plantea
mientos de la CUPque nuestro partido,
por si solo, no hubiera hechonunca, pero hemosllegado al llmite. Nopodemos
ceder m~s", dice a TIEMPO
un miembro
de la cfipula de Convergbncia.
~Cual es la soluci6n? Desde dentro
del partido se reconoceya comoposibi
lidad real la consolidaci6nde otro mapa
politico que pasaria por convocar nuevas elecciones auton6micas,moderarel
mensajey buscar nuevosfuturos aliados.
Las filtimas ofertas de Masa los radicales fueron la aceptaci6n de una pre
sidencia "recortada’; encajonadaentre
tres vicepresidencias y el compromiso
de someterse a una moci6nde confianza en el plazo de diez mesesy, en el caso de no superarla, dimitir. Pero, hasta
ahora, el mandatoque tiene la CUPes
que sus diputadosno voten la investidu
ra de Mas. "El problemaes que no solo
se trata de Artur Mas, sino que la negativa se extiende a cualquier dirigente
de Converg6ncia, porque es un partido
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salpicado por la corrupci6n’; argumenta
a TIEMPO
un dirigente cupero. No es
para menos:CDCtiene a su expresidente
de honor, ]ordi Pujol, imputadojunto a
toda su familia; a un extesorero, Daniel
Os~car,imputadoen el esc~indalodel Palau de la Mfisica;a este flltimo y al teso
rero actual, Albert Viloca, imputadosen
el caso 3%,por el que tambi~nhan sido
registradas las sedes del partido y de su
fundaci6n; y ]5 sedes embargadaspor el
caso Palau. Todoello, por actuaciones
mientras Masera presidente o secreta
rio generalde la formaci6n.Por lo tanto,
segfin la CUP,"estfi inhabflitadopara set
presidentede la Generalitat".
Tensiones.
De nada han valido las renuncias de CDCa sus principios: Artur
Masaceptabarevertir algunasde las pri
vatizaciones que llev6 a caboen los flltimos afios desdela Generalitat, estaba
dispuestoa saltarse a la torera las leyes
espafiolasy las sentencias del Tribunal
CDC recoConstitucional para
contentar a la CUP
noce ahoy se preparaba para
ra que su
aplicar un "plan de
choquesocial" proelectorado
puestopor los radies de clase cales.
media y
Esas renuncias
crearon fuertes
"gente de
tensiones en CDC,
orden"
especialmenteen el
equipo econ6mico,
encabezado por el
consejero de Economia, Andreu Mas
Colell, que ha visto con preocupaci6n
c6mo sus consejos eran directamente lanzados a la papelera por Maspara
contentar a la CUP.Otro peso pesado
del partido, Antoni FermindezTeixid6,
exconsejerode Comercio,Industria, Trabajo y Consumo
y exresponsabledel ~rea
econ6micade CiU, tambi~n dimiti6 de
todos sus cargos orgfinicos en Converg~nciadebidoa la "deriva de las negociaclones" con la CUPy a sus "inaceptables
condiciones’~
En la cflpula de CDCadmiten que su
partido "tiene su componenteprincipal
de electorado en la clase media, que es
gente de orden", pero tampocoest~in dispuestos a deshacerse de Artur Mas."Es
nuestro principal activo y no vamosa renunciar a ~1. Nospresentamosalas elec
clones diciendo que ~1 seria nuestro can
didato y nos votaron m~isde 1.6oo.ooo
ciudadanos,lo que es m~isque suficiente
comopara tenerlo en cuenta. Por tanto, renunciar a hacer presidente a Artur
Mases acabar el proceso’; argumentan
en CDC.Se abre, pues, una etapa nue
va donde Convergbnciaespera tener su
propio espacio yen el que no quiere estar hipotecada pot los independentistas
radicales.[]
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BTV
Programa Àrtic
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Reportatge sobre l’espectacle escolar i familiar Cobla 2.0. Amb declaracions de
membres de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i de la coordinadora del Servei
Educatiu del Palau de la Música Catalana, Gemma Canadell.
Enllaç:
https://www.palaumusica.cat/372241
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Aëris Trio: "Guanyar El Primer Palau ens va donar l'impuls
que faltava per a enlairar-nos"

This content cannot be display
frame

El Primer Palau porta diverses edicions
com a iniciativa de promoció per a joves
artistes. Segons va anunciar recentment
l'organització, la convocatòria de 2015
l'ha guanyat el Trio Vasnier, format per
Pedro López, Carmen Alcántara i Samuel
Espinosa.
De la projecció que dóna aquest premi
poden parlar els integrants d'Aëris Trio,
que va guanyar en l'edició 2014 i
que dijous 19 actua al Palau de la
Música, amb un programa amb obres de
Mozart, Yun i Carl Philip Emanuel Bach.
Les entrades estan a la venda per 12 euros.

To help protect the security of inform
into this website, the publisher of this
not allow it to be displayed in a frame
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Open this content in a new windo
Aëris Trio. Foto: Miguel Ángel González

Barcelona Clàssica ha entrevistat a Aëris Trio per a saber més d'aquesta jove agrupació de cambra tan
talentosa com original, integrada per oboè, fagot i clarinet.
Barcelona Clàssica: Qui formeu Aëris Trio?
Aëris Trio: Som tres músics espanyols que ens vam conèixer a la Jove Orquestra Nacional
d'Espanya (JONDE) tocant junts farà ja uns anys. En concret, som Juan Carlos Rivas, oboista, que
està estudiant actualment un màster a la Universtitat Mozarteum a Salzburg; Yolanda Fernández,
clarinetista resident a Basilea; i Carlos Tarancón, fagotista i també estudiant de màster a Basilea.

Barcelona Clàssica - Ba…
80 "M'agrada"

M'agrada la pàgina

Segueix-nos a Twitter

Tweets

Follow

Barcelona Clàssica
@BCNClasica

9m



Agenda: @BachInBarcelona, Christian
Zacharias al @palaumusicacat i la
guitarra de Manuel González
@guitarrabcn buff.ly/1Lu2RFw
Expand

B.C. Què us vau proposar quan vau
decidir fundar el trio? Oboè, fagot i
clarinet no és la formació més
habitual ...A.T. Per aquesta mateixa raó:
no és la formació més habitual, però té un
gran repertori escrit. Ens vam reunir un dia
a la JONDE i vam decidir crear alguna cosa
que s'equiparés en qualitat a formacions
com el quartet de corda o el quintet de vent.
El nostre objectiu primordial és treballar
Aëris Trio. Foto: Miguel Ángel González
amb la mateixa mentalitat i ritme que un
grup professional i treure així a la llum les
grans obres originals d'aquesta formació, que n'hi ha. Més endavant, vam descobrir també que
teníem una motivació comú especial pel Barroc i el Classicisme, i vam decidir esprémer al màxim les
peces aportant sempre justificacions a la interpretació.
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Agenda (II): Barcelona Clarinet Players
a @ateneubcn, Duo Mediterrani a
@santpaubcn i Pedro J. González
@GuitarraBCN buff.ly/1OkgOdA
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B.C. Per què el nom d'Aëris?A.T. Un dels nostres principis bàsics és concebre la música com
una cosa estretament lligat a l'aire. "Aeris" significa aire en llatí i d'aquí ve el nom.

B.C. Era la vostra primera experiència amb una formació musical de cambra estable o
tots teníeu ja experiència amb altres formacions?A.T. Els tres hem tingut formacions
anteriors, però sí que resulta molt complicat arribar a estabilitzar un grup durant un llarg període de
temps. Ens hem trobat els tres en un moment personal i professional que està fent possible treballar
de manera contínua.
B.C. Quin tipus de repertori s'adapta millor a la vostra formació?A.T. Objectivament, la
major part del repertori escrit original per a trio prové, indiscutiblement, del segle XX, però si alguna
cosa podem dir és que, buscant en períodes anteriors, hi ha moltes obres que s'adapten molt bé a
aquesta formació. Aquesta va ser una de les nostres grans sorpreses quan vam començar a tocar
junts, doncs vam veure que hi havia moltes més possibilitats que les conegudes per la gran majoria.
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nous concerts
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suposat una gran motivació per al treball. Sense el premi, segur que seguiríem tocant junts,
però, gràcies a ell, vam aconseguir l'impuls que faltava per poder enlairar-nos.
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B.C. Combineu l'activitat del trio
amb els vostres estudis i activitat
per separat. ¿Creieu que, a llarg
termini, per a un músic, és
compatible l'activitat en agrupació
de cambra amb l'activitat solista o
orquestral? És aquesta la vostra
intenció o és el trio, potser, una
etapa cap a la professionalització
total?A.T. Des del nostre punt de vista,
és important combinar-ho tot, ja que, en
treballar la música des de diferents punts
de vista, aprens sempre coses que pots
relacionar entre si. Al seu torn, viure només de la música de cambra és realment complicat, i a
nosaltres ens agrada molt també tocar en orquestra, projectes com a solista, etc.
B.C. Quins són els vostres propers projectes?A.T. Tenim actualment una temporada de
concerts molt interessant i intensa, començant ara amb el concert al Palau de la Música de Barcelona.
Seguirem després amb concerts programats per Joventuts Musicals de Catalunya i AIE en ruta
clàssic. Al seu torn, seguim sempre preparant nova música. És el que més ens fa gaudir el dia d'avui!
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