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solidat l’hegemonia de la burgesia
francesa, però la mentalitat feudal
de l’aristocràcia i de l’Església, tot i
que arraconades, seguia exercint el
seu domini fins i tot quan adoptava
els models de conducta burgesos.
En aquells mateixos anys, De Musset, que es feia dir “el Lord Byron
francès”, va viure una relació sentimental
amb l’escriptora
George
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Sand, i la correspondència que hi va
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una posada en escena que
“barreja CULTURA
gèneres”. La directora
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Musset construeix una crítica ferotge contra l’estament familiar i
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eclesiàstic.
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l’educació clerical manipuladora i classista, que
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i els estatus
expli210socials”,
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ca Menéndez.
De Musset també retrata una societat que condemnava “les dones

Deus ex machina que va anunciant
el color de la tragèdia, però que no
pot evitar que els personatges no li
facin cas”, explica Menéndez.
“El poble es mou per sobre de la
xarxa amb una naturalitat que els
aristòcrates no tenen”, precisa Clara de Ramon, l’actriu que interpreta el paper de la Rosette, una jove
que rep les conseqüències de l’actitud dels dos protagonistes.e

MÚSICA I ART

Perejaume farà ballar una alzina al Palau de la Música
X.C.
BARCELONA

Diu Perejaume que l’alzina és “l’arbre més humil que existeix”. Tanmateix l’artista de Sant Pol de Mar
l’ha convertit en una obra d’art singular al Palau de la Música. Serà la
protagonista d’Alzina muntanera,
una acció plàstica amb música composta per a l’ocasió per Pascal Comelade. Tot plegat és una invitació
a desdibuixar els límits entre l’art i
la natura per sorprendre i meravellar amb senzillesa.
L’alzina de Perejaume és un arbre de gairebé cinc metres d’altura
que un camió va portar fins al Palau

L’artista Perejaume mentre un camió descarregava
ahir l’alzina al Palau de la Música. PERE VIRGILI

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

de la Música, on avui debutarà per
tancar el concert del Quartet Qvixote, la formació catalana fundada
l’any 2006 i integrada pels violinistes Daniel Cubero i Maria Sanz, el
viola Bernat Bofarull i el violoncel·lista Amat Santacana.
El Quartet Qvixote, el grup resident al Conservatori Superior de
Música del Liceu i al Teatre Principal de Sabadell, actua dins del cicle
Intèrprets catalans del Palau, i interpretarà un programa dividit en
dues parts. En la primera tocaran
tres peces de joventut de Benjamin
Britten, Tres divertimenti per a
quartet de corda, i el Quartet en si bemoll major, op. 50 núm. 1, que Haydn
va dedicar a Frederic Guillem II de

Prússia. I en la segona part interpretaran l’espiritual Summa d’Arvo
Pärt i el Quartet de corda núm. 1, Sonata a Kreutzer de Janáček, una
composició inspirada en la novel·la
homònima de Tolstoi.
L’Alzina muntanera forma part de
les propostes interdisciplinàries impulsades des de fa tres anys per la
Fundació Orfeó Català - Palau de la
Música Catalana, i que en temporades anteriors va relacionar la música amb obres de Bill Viola, Antoni
Tàpies, Louise Bourgeois, Eulàlia
Valldosera i Pina Bausch. Aquest any
el diàleg artístic es completa amb
una mostra d’escultures de Joan Miró i una filmació d’Eugenio Ampudia
feta al Palau de la Música.e

EL MUNDO. MARTES 3 DE FEBRERO DE 2015

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 39

O.J.D.: 11239

TARIFA: 2328 €

E.G.M.: 45000

ÁREA: 414 CM² - 40%

SECCIÓN: CATALUNYA

39

CULTURA

EM2

3 Febrero, 2015

MÚSICA PALAU

¿ES POSIBLE CONMOVER A UN ÁRBOL?
Una encina ‘entra’ en el Palau de la Música como parte de una acción artística de Perejaume y el Quartet Qvixote
ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA
«¿Es posible conmover a un árbol?».
Ésta es la pregunta que se formuló a
sí mismo el artista Perejaume, cuando el Palau de la Música Catalana le
invitó a estar presente en su temporada 2014-15. Y la respuesta, que naturalmente fue sí, comenzó a materializarse en la mañana de ayer
cuando una joven encina, de seis
metros de alto y unos 300 kilos de
peso, entró volando por el balcón de
las columnas, atravesó limpiamente
la Sala Lluís Millet, cruzó la platea y
acabó instalada en mitad del modernista escenario.
La segunda parte de esta historia
tendrá lugar esta noche cuando, al
término del concierto que ofrecerá el
juvenil y ya prestigioso Quartet
Qvixote, el árbol «baile» al compás
de la música que ha compuesto especialmente para la ocasión el inclasificable Pascal Comelade.
La acción artística, que lleva el título de Alzina Muntanera, se enmarca dentro de ese diálogo con las artes plásticas que el Palau viene cultivando en los últimos años, y que ya
le ha llevado a colaborar con artistas
como Bill Viola, Antoni Tàpies o Pina Bausch en temporadas anteriores. Este año la apuesta es por Perejaume, Eugenio Ampudia y Joan Miró, bajo una común temática, el tema
del sueño.
«El Palau de la Música es un entorno surreal, un jardín de las Hespérides, una enorme fantasía. De allí
que, este año, nuestra idea sea prolongar ese sueño de Domènech i

puesta sutil, con una fuerte carga
simbólica, que desdibuja los límites
entre arte y naturaleza, entre sueño
y realidad».
El reto, al parecer, no fue fácil para Perejaume. «Es difícil añadir más
cosas en el Palau. Por eso me pare-

ció que lo que tenía más sentido era
hacer algo que entrara a formar parte del concierto. Y así se me ocurrió
pedir a Pascal Comelade que hiciera
una pieza para hacer bailar a la encina. Además, yo creo que es una buena compañía para un cuarteto, cuyos

instrumentos son todos de madera».La actuación del Quartet Qvuixote, segundo concierto del ciclo que el
Palau dedica a los Intèrprets Catalans, oficiará de preludio a la acción
plástica, cuyos prolegómenos mantuvieron ayer en vilo al personal del
Palau, mientras el vegetal hacía su
entrada por todo lo alto en la sala de
conciertos.
Felizmente instalado en el escenario, esta noche acompañará la actuación del cuarteto, que ofrecerá un
programa que incluye los Tres divertimenti, per a quartet de corda, de
Britten; el Cuarteto en si bemol mayor, Op. 50, de Haydn; la contemplativa Summa, de Arvo Pärt, y el Cuarteto de cuerda nº1 ‘Sonata a Kreutzer’, de Leos Janácek. Y como
colofón, la Alzina Muntanera, de Comelade, obra de duración incierta y
sonoridad claramente identificable
con la peculiar estética de su autor.
«No hay instrumentos de juguete,
pero la música tiene algo de eso. Es
una música muy plácida, que se va
repitiendo como un mantra», afirma
Amat Santacana, violonchelista de la
formación. y con esa música, la encina traída de Sils, bailará. Al menos,
eso es lo que prometen artistas y responsables de la institución musical.
Tras la acción de Perejaume, está
prevista una intervención del madrileño Eugenio Ampudia así como una
gran exposición dedicada a las esculturas de Antoni Miró. «El espacio del
Palau de la Música Catalana es algo
más que un espacio de exhibición
musical», concluye García de Gomar.

Elisa Sednaoui, en Mango. A. MORENO

ce ni añinado, más sexy».
Vela, toda una veterana de la pasarela, se muestra entusiasta con
la rotación geográfica del 080. «Sabes que cada desfile va a ser diferente y descubres nuevos sitios de
la ciudad. Cada edición hacemos
un ejercicio para adaptarnos al sitio, algo que resulta mucho más
atractivo que desfilar durante años
en el mismo pabellón».
Sobre sus compañeros de pasarela –jóvenes debutantes y emporios multinacionales de la talla de
Desigual–, lo tiene claro: «La gente es lo suficientemente inteligente como para ver que Mango y yo
no tenemos bada que ver, así que
cómo me va a molestar que esté.
Tal y como está el panorama, empezar a hacer distinciones no sirve
de mucho. Las cosas han cambiado mucho en la moda. Los pedidos
ya no se hacen en las ferias y los
clientes ya no vienen, has de moverte tú. Es todo mucho más personalizado», reflexiona.
Brain & Beast también empiezan a rozar el grado de veteranía
en el 080. Ayer presentaron su novena colección y, como siempre,

estuvo repleta de guiños pop, referencias de serie B y mucho, mucho
humor. «Nos hemos dado cuenta
de que, con la crisis, muchos dejan
de hacer cosas por miedo. Así que
le hemos dedicado la colección,
que se llama Maniacs. La idea es
reírnos de él para evitar que, al final, termine afectándonos», explica Ángel Vilda, mitad de Brain &
Beast, que esta temporada estrena
colección para niños.
El desfile, una galería del terror
y también del humor, dejó momentos difícilmente olvidables: Jon
Kortajarena hacha en mano (homenaje a La naranja mecánica),
el top Clement Chabernaud haciendo de payaso malo y otros
vips como Josef Ajram o Tim Kruger (toda una estrella del porno
gay) junto a una seductora galería
de deliciosas «chicas con problemas», inspiradas en personajes
tan inolvidables como el que encarnó Catherine Deneuve en Repulsión, ataviadas con lujosos tejidos de Gratacós y tacones Beetlejuice. Chicas intrigantes, algo
desconcertantes y, definitivamente, sin miedo a nada.

Perejaume, ayer, en el momento en el que una encina de 300 kilos entró por la ventana al Palau. JOAN MANUEL BALIELLAS
Montaner a través de artistas como
Perejaume, un creador al que le gusta mucho el tema de la naturaleza y
el Modernismo», comenta Víctor
García de Gomar, director artístico
adjunto de la sala, quien define la arbórea intervención como «una pro-

MODA DESFILES

‘IT GIRLS’, MANÍACOS
Y KIMONOS EN EL 080
LETICIA BLANCO BARCELONA
El 080 arrancó ayer bajo los altísimos techos del Museu Marítim de
Barcelona, en el mismo lugar en el
que la pasarela catalana empezó a
gestarse hace ya ocho años. Por
aquel entonces, cuando el 080 apenas llegaba a idea en fase embrionaria, Antonio Miró aprovechó el
decorado marítimo para denunciar, en un desfile montado entre
cayucos y cajas de mercancías, la
situación de los sin papeles senegaleses a los que puso a desfilar.
Ocho años después, tras una reforma integral de las Drassanes,
entre reliquias de imperiales buques, un variado ramillete de
stands de patrocinadores y los restos de lo que fue una balsa a lo Robinson Crusoe, las amplias estancias del Marítim vuelven a acoger
una pasarela. En concreto, la edi-

ción número 15 del 080. En la jornada de ayer, Mango acaparó la
mayoría de flashes del día de la
mano de la it girl Elisa Sednaoui,
actriz de origen egipcio más famosa por haber sido imagen de marcas como Roberto Cavalli, Chanel
o Giorgio Armani que por sus papeles en el cine.
Antes, a primera hora de la tarde, fue el turno de Celia Vela. La
diseñadora de Figueres, que factura el 80% de su negocio fuera de
España, en Japón, se atrevió a manipular su colección de kimonos y
darles una vuelta, occidentalizándolos. El resultado se expondrá en
Girona y Tokio. Al margen de la
deconstrucción más experimental,
en el resto de la colección Vela
mantuvo el rumbo de sus últimas
dos temporadas, un estilo que la
creadora define como «no tan dul-
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Convergència, acosada por la corrupción,
promete otro plan de transparencia
Los políticos procesados no irán a las listas, pero sí podrán hacerlo los imputados
MIQUEL NOGUER
Barcelona
Los escándalos de corrupción
que asuelan Convergència Democràtica tanto en los juzgados
como en el Parlament de Catalunya obligaron ayer a esta formación a prometer un nuevo
plan de transparencia a modo
de cortafuegos de los casos Pujol, ITV, Palau y otros. La cúpula
del partido aprobó suscribir un
convenio con la entidad Transparencia Internacional para combatir “preventivamente y punitivamente cualquier tipo de corrupción política, económica y
social”. El plan, sin embargo, es
incompleto, puesto que permitirá, por ejemplo, que políticos
imputados sigan formando parte de las listas y que la fundación
del partido, Catdem, siga recibiendo dinero de empresas.
El convenio permitirá que
Transparencia
Internacional,
una entidad que ha destacado
los últimos años por fiscalizar la
transparencia de todo tipo de Ad-

La fundación
de CDC quedará al
margen de la nueva
regulación interna
ministraciones, valide las cuentas del partido de Artur Mas. Lo
hará cada seis meses y los resultados serán públicos, dijo ayer la
portavoz de CDC, Mercè Conesa.
Convergència también prevé
que queden excluidos de las listas electorales a partir de los
próximos comicios —las municipales de mayo— aquellas personas “procesadas”. Para que esto
ocurra deberán darse tres condiciones: que el posible candidato
esté imputado, que se le haya
abierto juicio oral y que tenga
un escrito de fiscalía en su contra. Esto significa que los políticos que estén simplemente imputados podrán continuar figurando en las listas. Además, el acuerdo se circunscribe solo a este partido y no a Unió, aunque Conesa
ha dado a entender que tratarán
de que su socio de federación
cumpla con estos preceptos de
cara a las municipales de mayo.

Este detalle no es menor,
puesto que, en teoría, podrían
figurar políticos procesados de
Unió Democràtica en una lista
avalada por CiU. Ello podría
darse, por ejemplo, en Cercs
(Barcelona), donde el alcalde,
de UDC, ha sido condenado e
inhabilitado por un caso de corrupción urbanística, sigue en
el cargo y no ha aclarado si volverá a presentarse. Convergència dijo ayer que casos como este deberían estudiarse, aunque

fuentes de la dirección de Unió
dieron por hecho que este alcalde no volverá a presentarse.
Otro caso que podría darse
en estos momentos es que el
diputado Xavier Crespo, imputado por recibir regalos de la
mafia rusa cuando era alcalde
de Lloret de Mar, pudiera volver a presentarse. Hoy por hoy
Crespo sigue sin estar procesado formalmente, aunque podría estarlo antes de las elecciones del 27 de septiembre.

Otro de los puntos del convenio es la prohibición de donaciones de empresas a partidos políticos, limitando así las aportaciones a la financiación pública
y a personas individuales. Con
todo, este punto también tiene
importantes limitaciones, ya
que la Fundación Catdem seguirá aceptando donativos por parte de empresas. Ello tampoco
es una cuestión menor, puesto
que esta fundación ha sido el
epicentro de las sospechas de

financiación ilegal que han recaído sobre el partido a raíz del
caso Palau. De hecho, CDC tiene
embargada judicialmente su sede por este asunto.
El argumento que aportó Conesa para justificar que la fundación vinculada al partido no
suscriba el convenio con Transparencia Internacional es que
esta entidad no lo prevé en los
convenios que firma con partidos políticos.
De cara a legislaciones de futuro, CDC se compromete asimismo a defender las listas
abiertas, para propiciar la proximidad entre el político y el elector, afirmó Conesa. Hasta ahora
Convergència nunca ha sido
partidaria de esta forma de elección con el argumento de que
beneficiaría a los candidatos
con más posibilidades económicas para hacer campaña.

Mas irá a la ‘comisión Pujol’ el próximo día 9
PERE RÍOS, Barcelona
El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, declarará en la comisión de investigación del Parlament sobre la corrupción política y el caso Pujol el 9 de febrero. El acuerdo se adoptó
con los votos de CiU y Esquerra
Republicana, que hicieron valer su mayoría. El resto de los
partidos votaron en contra por
considerar que era mejor que
la declaración del líder nacionalista se produjera el 23 de marzo. Para esa fecha se prevé que
ya hayan pasado por la comisión el expresidente de la Generalitat, su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos.

“Que venga cuando quiera.
No hay diferencia fundamental
en lo que diga antes o después,
porque lo que nos interesa es
que Mas diga lo que tenga que
decir, cuanto antes”, razonó
Oriol Amorós (ERC), que hizo
suya la fecha del 9 de febrero
propuesta por la diputada de
CiU Meritxell Borràs.
Por el contrario, los representantes del PSC, ICV, el PP,
Ciutadans y la CUP coincidieron en que era mejor escuchar
los argumentos del expresidente, con el fin de poder interrogar luego a quien formó parte
de tres Gobiernos de Jordi Pujol entre 1995 y 2003 como consejero de Política Territorial,

de Economía y como consejero
primero.
La comparecencia de Mas se
producirá después de que Esquerra cambiase de criterio hace una semana y forzase su presencia en la comisión tras haber salvado al presidente en
cuatro ocasiones. Tras acordarse su comparecencia, Mas envió una carta a la presidenta
del Parlament, Núria de Gispert, en la que solicitaba comparecer cuanto antes.
Finalmente, la declaración
de Mas se producirá dos semanas antes de la de Jordi Pujol,
que está citado junto a su esposa y su hijo Jordi el 23 de febrero. El 2 de marzo está previsto

que lo hagan los hijos Oleguer,
Oriol y Pere, mientras que el 9
de marzo están citados los hijos Josep, Marta y Mireia.
La comisión tenía aprobadas 209 comparecencias y hasta ahora solo han declarado 15
personas. Por todo ello, los partidos acordaron reconsiderar
el calendario, suprimir declaraciones, para que los trabajos se
centren solo en personas relacionadas con la confesión de
Pujol del pasado 25 de julio. El
objetivo es que puedan aprobarse las conclusiones a principios de julio de este año y llevarlas al pleno a finales de ese
mes, antes de que se disuelva la
Cámara.
Pasa a la página 4

OPINIÓN

Podemos y el
laberinto catalán
Por Enric Company

¿En manos de los
independientes?

Caluroso inicio del 080 Barcelona Fashion

Si hace un año reinó el frío, el inicio del 080
Barcelona Fashion se caracterizó ayer por
una calurosa bienvenida en las Drassanes,
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
los antiguos astilleros de Barcelona, donde
Por Àlex Masllorens

visitantes descubrieron los diseños para otoño-invierno 2015-2016 de Pablo Erroz, que
presentó una colección cálida con lanas y
pieles; y de Edgar Carrascal, que se estrenó

gianluca battista

flores, cuadros, y con cortes sorprendentes.
Habitual en la pasarela, Celia Vela se inspiró
en una historia de amor entre Japón y Barcelona para el invierno que viene. Cerró Man-

en la proposta del festival que ha
disposat una urna i unes postals
perquè qui vulgui pugui deixar-li
durant aquests dies unes paraules
de coratge i de gratitud.
Beatriz de Moura va evocar com
el 2000 va tenir notícia, gràcies a la
seva «xarxa social d’editors que llavors funcionava molt bé», de la fama d’aquest autor suec que enca-
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perfecta interpretació de si mateix
al Romea. «No és un home excessiPAÍS:
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vament sociable.
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amb les
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un sol segon de més. Se’n va gaireTARIFA:
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€
bé sense acomiadar-se». És aquest
caràcter i el seu compromís social
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els que han portat l’autor a viure durant molt de temps part de l’any a

RICARD CUGAT

PEREJAUME
PLANTA UNA
ALZINA AL
PALAU
Barcelona q En el maridatge de
música i arts plàstiques auspiciat
des de fa tres anys pel Palau de
la Música, l’auditori català ha
convidat Perejaume a participar
en el concert que avui oferirà el
Quartet Qvixote. Un recital amb
peces de Britten, Haydn, Pärt i
Janácek que té com a objectiu
reflexionar sobre la idea de somni
i que posarà sobre l’escenari la
concepció de Perejaume de la
naturalesa com a obra d’art. De
manera que l’artista obrirà el
Palau al món de l’imaginari fent
ballar una alzina de cinc metres
–«l’arbre més humil que existeix»,
afirma– que ahir va col·locar a
l’escenari. L’acció, Alzina
muntanera, tancarà el concert del
quartet al ritme de la composició
creada per a l’ocasió per Pascal
Comelade. ¿Ballarà l’alzina?
«Dependrà dels músics», apunta
rient el creador.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

- 31%

terpreta en la sèrie televisiva sueca.
«Kenneth Branagh [que l’encarna en
FRECUENCIA:
la sèrie Diario
britànica] és un meravellós
actor però a mi em sembla massa
O.J.D.: 89305
segur de si mateix», va dir afirmant
que ella veia el personatge com alE.G.M.: 540000
gú no tan elegant, més marcat pels
seus problemes personals, que són
SECCIÓN: CULTURA
també el reflex del que passa a la societat sueca.

Botes de pluja sueques. «Crec que tots
els escriptors del món s’esforcen
per acostar-se tant com poden a
Cervantes com a creador d’històries. Si mirem al voltant nostre veurem que l’univers confús en què vivim segueix sent el mateix en què
es movien Don Quixot i Sancho
Panza». Avui Mankell complirà 67
anys. H
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‘Catalunya,
terra de crims’

‘Els precursors de
la modernitat’

Taula rodona a la
Universitat Ramon
Llull a les 12.30 h

Es parla de literatura
llatinoamericana, a
Caixafòrum (19.00 h)

BARCELONA

tius universos sonors. En
el cas de Ramon Escalé,
com a flamant director
de la Jamboree Big Latin
Band i màxim responsable de Barcelona Gospel
Messengers, i pel que fa a
Antonio Sánchez Barranco, amb una trajectòria
que culmina amb el seu
primer disc amb The
Drumming Society –Caprichos del destino– i
en la qual sobresurt com
a col·laborador habitual
de Maria del Mar Bonet,
Sílvia Pérez Cruz, Coetus, Miguel Poveda i la
Simfònica de Chicago.
A la sala Jamboree.

EXPOSICIÓ

‘Daniel Blanxar. Passió
per la música’. Des
d’avui i fins al 7 de març,
la Biblioteca de Catalunya ofereix aquesta exposició dedicada al col·leccionista, investigador,
professor i enginyer Daniel Blanxar, que arreplega en els seus cinc àmbits
una selecció de documents representatius del
llegat musical que els fills
de Blanxart van fer arribar a la Biblioteca de Catalunya i que inclou una
enorme i valuosa discoteca personal, una gran
col·lecció de rotlles de
pianola i una recopilació
de catàlegs discogràfics
comercials molt rars.

BARCELONA

20.15 CONCERT

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA

‘La ciència és divertida
o ens ha de seduir?’
L’Ateneu Barcelonès estrena el nou cicle Ciència
i societat, a càrrec de Pere Viladot, cap d’educació
i activitats del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona. La imatge estereotipada d’un model de ciència no real ha fet que en
els darrers temps hagin
proliferat múltiples iniciatives del que s’anomena
ciència divertida. Es diu
que per acostar la ciència
al ciutadà cal fer accions
lúdiques en què la gent
s’ho passi bé, però s’està
aconseguint el que es pretén? No és millor que la
ciència sigui apassionant i
ens sedueixi per sempre?

El nou espai interpretatiu que ofereix Cosmocaixa ■ ARXIU

Interpretant el Bosc Inundat
BARCELONA
MUSEU

Cosmocaixa presenta un nou espai
interpretatiu del Bosc Inundat per
tal que el visitant s’endinsi en un
món ple de sensacions i conegui algunes històries naturals de la selva
amazònica i dels seus boscos inundats. La selva amazònica abraça
una extensió de cinc milions de
quilòmetres quadrats, 150.000
dels quals estan ocupats per boscos
inundats; negats d’aigua uns vuit
mesos a l’any, presenten una espe-

cial diversitat. Aquest nou espai interpretatiu del Bosc Inundat permet, entre altres coses, descobrir
curiositats sobre la seva fauna i flora i entendre millor el funcionament d’aquests espais naturals.
Mitjançant il·lustracions i textos manuscrits que representen
el desgastat quadern de camp
d’un naturalista, aquest espai explica nocions d’ecologia de la selva amazònica a través d’exemples d’alguns organismes que hi
habiten. A més, s’hi exhibeixen

col·leccions de llavors, insectes i
peces procedents del Museu Goeldi de Belém, un interactiu en què
es podran escoltar els sons produïts per vint animals amazònics, i
un multimèdia amb el qual els visitants obtindran informació sobre els animals que viuen a la instal·lació del Bosc Inundat. El pas
per aquest nou espai museogràfic
aporta les pistes necessàries per
saber què mirar i com mirar.
REDACCIÓ

BARCELONA

BARCELONA

20.30 CONCERT

‘Camins de fada’. Al costat del pianista Nikos
Stavlas, la soprano Patricia Caicedo presenta un
programa de cançons catalanes de Frederic Mompou i Eduard Toldrà amb
textos dels grans poetes
catalans. A la Sala de Llevant de la Biblioteca de
Catalunya.

BARCELONA

19.45 CONCERT

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

David, ‘Sam’, i Neirak
Quartet. El Jazz Sí Club
(c/ Requesens, 2) ofereix
un concert i una jam session de pop i rock aquesta
nit, a càrrec de David,
Sam, i Neirak Quartet.

BARCELONA

20.00 / 22.00
CONCERT

Ramón Escalé & Antonio Sánchez. La societat
entre el pianista Ramon
Escalé i el percussionista
Antonio Sánchez Barranco ha generat una de les
propostes més originals i
personals en l’escena creativa del país. Un duet inusual els artífexs del qual
saben fer confluir els referents dels seus respec-

‘Kodály, gran amic de
Pau Casals, amb dos
gegants de la música
clàssica’. Dins del cicle
de concerts Clàssica a la
Reial Acadèmia, la Reial
Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi proposa
aquest concert de la violoncel Julia Carrasco i la
pianista Neus Peris, que
interpreten peces de
Beethoven, Mendelssohn i Kodály.

Moment d’‘El símbolo y el cuate’ ■ ARXIU

L’artista Perejaume ■ ALBERT SALAMÉ

Serrat i Sabina en
documental

Perejaume i Qvixote
Quartet, art i música

BARCELONA

BARCELONA

Els cinemes Texas projecten el documental El símbolo y el cuate amb la presència de Beni Cochambre, que interpreta cançons de Sabina i Serrat.

L’artista Perejaume presenta una acció plàstica
al Palau de la Música durant l’actuació del grup
Qvixote Quartet.

22.00 CINEMA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

20.30 MULTIDISCIPLINARI

‘Oleándole’. Són tres sessions de música i ball en
directe, en un tablao a la
sala Tarantos de la plaça
Reial, que és, des de fa
anys, escenari de joves
talents. La força del flamenc s’experimenta
quan es viu en directe, en
el marc d’un petit tablao.

BARCELONA

22.00 CONCERT

‘Blues Jam Session’.
El Harlem Jazz Club de
Ciutat Vella (c/ Comtessa
de Sobradiel, 8) és el
marc, un altre dimarts, de
les seves blues jam sessions, que coordina Hernán El Chino Senra.
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Agenda
GIRONA

18.00 CURS

‘PNL i creixement personal’. Dins del programa Cursos 2015 de psicologia i sociologia aplicades, la Casa de Cultura
(plaça de l’Hospital, 6) és
la seu d’aquest curs de
set sessions a càrrec de
Toni Bardera i Trull, professor de comunicació i
habilitats socials.

LLEIDA

EXPOSICIÓ

19a Biennal d’Art Contemporani Català
2014. D’avui al 28 de febrer, la biblioteca pública
de Lleida és el marc
d’aquesta exposició, que
mostra les últimes tendències plàstiques de vuit
joves creadors catalans.

REUS

21.00 TEATRE

‘Juli Cèsar / Brut assassí’. Al Teatre Fortuny
es representa aquesta
obra de Shakespeare amb
direcció de Francesc Cerro-Ferran. Els reconeguts
actors Francesc Orella
(Premi Nacional de Teatre 2009, premi Max al
millor actor protagonista,
2008), Sergio Caballero
(premi al millor actor de
la Mostra de Teatre de
Barcelona, 2007) i Jacob
Torres posen veu i ànima
a un dels magnicidis més
destacats i il·lustrats de
la història universal.
L’assassinat de Juli Cèsar, una de les més cèlebres tragèdies de la literatura dramàtica de tots
els temps, representa la
crònica teatral d’un fet
ple de sentiments retrobats: amistat, traïció,
glòria, compromís...

<<

<<

Philip Kerr

‘Dones i ciència’

Conversa amb
l’escriptor al
Conservatori del
Liceu a les 19.30 h

Debat al CCCB
a les 19.00 h, amb
la participació de
diversos ponents

BARCELONA

왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. The Hole 2. Horaris: dijous i
divendres, 20.30; dissabtes,
19.00 i 22.30; i diumenges, 17.30
i 21.00.

TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Copi i Ocaña, al purgatori. Prèvies els dies 20 i 21 de febrer,
20.00. Estrena, el 23 de febrer.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges, 17.00.

왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. Prorroguem La Monyos, espectacle musical en català. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00.

왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Cremats, fins al 8 de març. Horaris:
dimecres, dijous i divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30, i
diumenges, 18.00.

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Somni americà, autoria i
direcció d’Oriol Tarrasón. La
Kompanyia Lliure & Les Antonietes. Fins a l’1 de març. Dijous 5,
taula rodona Àgora Lliure-UPF, a
les 18.30. I Diumenge 8, col·loqui
amb la companyia després de la
funció.

왘 Aquitània

Teatre, avinguda
Sarrià, 31-33. Tributo Pepe Rubianes. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.15, i diumenges, 17.45.
Orgasmos, la comedia. Horaris:
de dijous a dissabtes, 22.00, i diumenges, 19.30.

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. El rei
Lear, de W. Shakespeare, dir.
Lluís Pasqual. Fins al 27 de febrer. Dissabtes, sobretítols en
castellà i anglès.

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. Una giornata particolare, a partir de l’11 de març.
Dir. Oriol Broggi.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. El llarg
dinar de Nadal, Cia. La Ruta 40.
Horaris: de dijous a dissabte,
20.00, diumenge a les 18.00. I
fins al 15 de febrer, Expedient K,
amb Dafnis Balduz. Horaris: de
divendres a dissabte, 22.00 i diumenge, 20.00.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.30;
dissabte, 17.30 i 20.00, i diumenge, 17.30. I David Guapo. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 22.00, i
diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Doble programació: APM? El show. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30; i
diumenges, 18.00. I Comedy Zoo
amb Angel Martín i Ricardo Castella. Horaris: divendres i dissabte, 22.30, i diumenge, 20.00.
왘 Condal,

Av. Paral·lel, 91. Pels
pèls, de Paul Pörtner, direcció
Abel Folk, amb Àlex Casanovas,
Mercè Comes, Pep Sais, Pep Planas, Beth Rodergas i Jofre Borràs. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 17.30 i
21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació, els dissabtes, a les 23.30, Las noches del
Club de la Comedia.
왘 Goya,

Joaquim Costa, 68. Fins
a l’1 de març, Prendre partit, de
Ronald Harwood, dir. Josep Ma-

La barrila de l’Avi

L’AVI

왘 Teatre

Els tres actors protagonistes de la comèdia ■ JTREGINA

‘No és tan fàcil’ al Jove Teatre Regina

왘 Teatre

BARCELONA TEATRE

La companyia Estrena Morena representa al Jove Teatre Regina l’obra de Paco
Mir No és tan fàcil, una comèdia que parla del món de la parella i de com, uns
anys després d’haver-se casat, el protagonista decideix deixar la seva dona i no
sap com fer-ho ni quina seria la millor manera.
ria Pou, amb Josep Maria Pou,
Andrés Herrera, Pepo Blasco,
Sandra Monclús, Sergi Torrecilla
i Anna Alarcón. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00. I en doble programació, el divendres 6 de febrer, a
les 23.30, Miguel Noguera a Ultrashow. I el dissabte 7 de febrer,
a les 23.30, I ara què?, amb Pep
Plaza.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Norma,
de Vincenzo Bellini. Dies 8, 9, 11,
12, 14, 15 i 17 de febrer. Recital
d’Andreas Scholl, dia 10 de febrer. Semperoper Ballett, dues
funcions, dies 20 i 21 de febrer.
Infantil: El Petit Liceu: La casa
flotant, dies 14 de febrer, 12.00, i
15 de febrer, 11.00.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Rapunzel. Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Un muerto muy vivo. Horaris:
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Dia 4 de febrer, El desplume!, cabaret, 21.00. Dies 5 i 6 de
febrer, Se diría que aquí no pasa
nada, a càrrec del Maestro Jumillano. I els dies 7 i 8 de febrer,
Vestidos inesperados para ceremonias indefinidas, amb Naiara
Mendioroz, Javier Murugarren i
Paquiro López, performance
téxtil.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Luna, la col·leccionista de paraules, a càrrec de la companyia Petita Brownie. Per a majors de 3
anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00 i 17.00.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala Petita: No feu bromes amb l’amor,
d’Alfred de Musset. Horaris: de
dijous a dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.00.

왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. La nau dels bojos,
Sala Brossa, del 5 al 22 de febrer. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Les criades, Sala Fregoli,
fins al 15 de febrer. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins a l’1 de març, El crèdit, de
Jordi Galceran, dir. Sergi Belbel.
Horaris: dimecres i dijous, 20.30
; divendres, 21.00; dissabtes,
18.00 i 20.30; diumenges, 18.00.
I en doble programació, dissabte
7 de febrer, a les 23.00, Pantomima Full, amb Alberto Casado i
Rober Bodegas. I diumenge 8 de
febrer, a les 20.00, Álvaro Carrero a 100% natural.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). iMe, amb
la Cia. Dara, dissabtes 7 i 14 de
febrer, 21.00, i diumenges 1, 8 i
15, 18.00. El año del cerdo, amb
Factoría Los Sánchez, dissabtes
de febrer, 18.00. De capgirat a la
terra, amb La Marciana Companyia, diumenges de febrer,
12.00. L’home dels coixins, amb
Sotacabina Teatre, diumenges
de febrer, 20.30. Loopoesía
2015, dissabtes 21 i 28 de febrer,
22.00.
왘 Romea,

Hospital, 51. Fedra, de
Jean Racine, dir. Sergi Belbel,
amb Emma Vilarasau, Mercè
Sampietro, Lluís Soler; Xavier Ripoll, Jordi Banacolocha, Queralt
Casasayas i Gemma Martínez.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
20.30; i diumenges, 18.00. I del 7
de febrer a l’1 de març, OFF Romea: El bon lladre, de Conor
McPherson, dir. Xicu Masó, amb
Josep Julien. Horaris: divendres i
dissabtes, 22.45, i diumenges,

20.30. I cicle Solos: Marcos Ordóñez, dilluns 9 de febrer, a les
20.30.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
433. Sota Zero, de la Cia. La Peleona. Horaris: de dimecres a
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. L’arbre de la vida, d’Aboon
Teatre. Horaris: diumenges 8 i
22 de febrer, a les 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 8 de març,
L’efecte, de Lucy Prebble. Sixto
Paz Produccions. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges, 18.00.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
L’alè de la vida, dir. Magda Puyo,
fins al 7 de març. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. I Luis Pardo, a
Paranoid. De dijous a dissabtes,
22.45, i diumenges, 20.30.

Poliorama, La Rambla,
115. Minoria Absoluta presenta
Polònia, el musical. Horaris: dimecres i dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B-El Latino: Tot bé, gràcies.
Horaris: dijous i divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 21.00; i
diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Dagoll Dagom presenta Mar i
Cel. Horaris: dijous, 20.30; divendres, 21.30; dissabtes, 17.30 i
21.30, i diumenges, 18.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Titelles: Carabassa, de Titerearte. Diumenges, 12.00. Estrena, el
16 de febrer, Cloaca, de Maria
Goos, dir. Òscar Molina, amb Miquel Sitjar, Pep Papell, Xavi Casan, Ramon Godino i Konstantina Titkova. Horaris: de dijous a
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. En català. Estrena, el 24
de febrer, Vintage, teatre musical, dir. Daniel Anglès. Horaris:
dimarts i dimecres, 20.30. En
català.

왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Del 4 de febrer a
l’1 de març, Projecte Nisu presenta Teenage Dream. Horaris:
de dimarts a dissabtes, 21.00, i
diumenges, 19.00. Programació
infantil: del 7 al 22 de febrer, Engruna Teatre presenta El molinet
màgic. Horaris: dissabtes, 18.00,
i diumenges, 12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47.49. Solo, d’August Strindberg. Fins al 8 de febrer. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 20.30, i
diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació: Dos caras
duras en crisis. Horaris: dijous i
divendres, 20.30; dissabtes,
18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00. Gisela y el libro mágico.
Horaris: dissabtes i diumenges,
12.00.
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L’artista visual Perejaume fa “ballar” un arbre aquesta nit al ritme d’una peça del
músic Pascal Comelade, en un concert del Quixote Quartet al Palau de la Música

L’alzina ballarina
Es tracta d’una acció de
l’artista, inclosa dins del
concert, en el marc de les
col·laboracions que artistes visuals estan fent dins
la programació del Palau.

Montse Frisach
BARCELONA

Com es pot fer ballar una
alzina? L’artista Perejaume, amb l’ajut de la música de Pascal Comelade, intentarà avui que una alzina es “commogui” el suficient perquè, si més no,
comenci a girar al ritme de
la música. “Probablement
els humans tenim menys
ànima del que ens pensem, i els arbres molta
més del que ens pensem.
Per tant, és possible que
una alzina balli? Crec que
sí”, assegura l’artista de
Sant Pol de Mar.
L’escenari on l’alzina
de Perejaume serà gentilment convidada a ballar
no és qualsevol cosa: la sala gran del Palau de la Música Catalana. L’arbre, que
prové d’un viver de Sils, va
entrar ahir al migdia per
un finestral de la sala Lluís
Millet del Palau per ser
traslladada immediatament a l’auditori del Palau, on aquesta nit prendrà protagonisme a l’última peça del concert que
oferirà el Quixote Quartet.

Perejaume, amb l’alzina sospesa al darrere, a punt d’entrar al Palau ■ ANTONI BOFILL

Un epíleg artístic
Perejaume
qualifica
d’“epíleg” la seva intervenció al concert i assegura
que no ha estat fàcil “afegir alguna cosa” a la densa
arquitectura de Domènech i Montaner. “És com
haver d’afegir un altre bròquil a tota la vegetació decorativa”, diu. Que l’artista hagi triat una alzina no
és estrany, ja que és un arbre que apareix regularment tant a la seva obra
plàstica com a la seva poesia. “És l’arbre més humil
que tenim”, corrobora.
Ha estat el mateix artista qui ha encarregat a
Pascal Comelade la peça
musical que ha de sonar
durant l’acció, sota el títol
Alzina Muntanera. “És
una obra totalment identificable de Comelade, però que en cap moment
treu protagonisme a l’alzina”, afirma Perejaume.

El concert d’avui suposa el debut a la sala gran
del Palau del Quixote
Quartet, format pels violinistes Daniel Cubero i Maria Sanz, el viola Bernat
Bofarull i el violoncel·lista
Amat Santacana. El programa inclou tres divertimenti de Britten, un quartet de Haydn (compositor
que el Quixote Quartet
prefereix especialment), i
dues obres d’Arvo Pärt i
Leos Janacek.
El quartet debuta a la
sala gran del Palau, després d’haver actuat un cop
al Petit Palau. El violoncel·lista Amat Santacana
diu que és un “privilegi” actuar a la sala gran i “un honor fer ballar una alzina”.
El Palau integra puntualment les arts plàstiques en la seva programació des de fa dos anys
amb obres d’artistes com
Bill Viola, Eulàlia Valldosera o Louise Bourgeois.
A més de Perejaume, el
2015 hi haurà una exposició d’escultures de
bronze de Joan Miró i
es presentarà una acció
d’Eugenio Ampudia. ■

Funeral d’una altra òrbita
Polítics i empresaris
catalans i espanyols
acomiaden Lara,
l’ànima de Planeta
Redacció
BARCELONA

La basílica de la Concepció
va signar ahir al migdia
l’epíleg de la mort de l’editor de Planeta, José Manuel Lara Bosch, mort dissabte al vespre a Barcelona. Ho va fer amb una
nombrosa representació
de l’empresariat, i també
dels polítics catalans i espanyols. Entre les autoritats, cal comptar el president de la Generalitat, Artur Mas; l’expresident José
Montilla; nombrosos consellers i exconsellers, així
com la vicepresidenta del

govern espanyol, Soraya
Sáenz de Santamaría; l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero; el ministre
de l’Interior, Jorge Fernández Díaz; el d’Afers Estrangers, José Manuel GarcíaMargallo, i exministres.
Pel que fa a l’empresariat,
destaquen el president de
la CEOE, Joan Rosell; el
president de la Cambra de
Comerç, Miquel Valls; el
president de Turisme de
Barcelona, Joan Gaspar; el
conseller delegat d’OHL,
Josep Piqué, i el president
de Telefónica, César Alierta, entre molts altres.
Evidentment, qui més
trobava a faltar la seva
pèrdua professionalment
és el món editorial, com
ara Josep Crehueras, mà
dreta de l’editor mort. Ahir

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, donant el condol als familiars, ahir ■ P. FRANCESCH / ACN

Carlos Ruiz Zafón declarava que Lara Bosch, era qui
“més ha fet pel món dels
llibres a Espanya en les últimes dues dècades”. Maruja Torres el respectava
molt com a empresari de
la cultura: “És d’aquella
gent que no et deixaven a
l’estacada”, a través d’una
empresa global i familiar
alhora. L’escriptor canari
Fernando G. Delgado i Rosa Regàs, dos guanyadors
del Planeta, van ser dels
més matiners.
Entre les 400 persones
que omplien la capella,
també hi havia artistes
com els populars cantants
sevillans Los del Río, el divulgador científic Eduard
Punset i els periodistes
Luis del Olmo, Matías
Prats i Jordi Évole. ■
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L’artista visual Perejaume fa “ballar” un arbre aquesta nit al ritme d’una peça del
músic Pascal Comelade, en un concert del Quixote Quartet al Palau de la Música

L’alzina ballarina
Es tracta d’una acció de
l’artista, inclosa dins del
concert, en el marc de les
col·laboracions que artistes visuals estan fent dins
la programació del Palau.

Montse Frisach
BARCELONA

Com es pot fer ballar una
alzina? L’artista Perejaume, amb l’ajut de la música de Pascal Comelade, intentarà avui que una alzina es “commogui” el suficient perquè, si més no,
comenci a girar al ritme de
la música. “Probablement
els humans tenim menys
ànima del que ens pensem, i els arbres molta
més del que ens pensem.
Per tant, és possible que
una alzina balli? Crec que
sí”, assegura l’artista de
Sant Pol de Mar.
L’escenari on l’alzina
de Perejaume serà gentilment convidada a ballar
no és qualsevol cosa: la sala gran del Palau de la Música Catalana. L’arbre, que
prové d’un viver de Sils, va
entrar ahir al migdia per
un finestral de la sala Lluís
Millet del Palau per ser
traslladada immediatament a l’auditori del Palau, on aquesta nit prendrà protagonisme a l’última peça del concert que
oferirà el Quixote Quartet.

Perejaume, amb l’alzina sospesa al darrere, a punt d’entrar al Palau ■ ANTONI BOFILL

Un epíleg artístic
Perejaume
qualifica
d’“epíleg” la seva intervenció al concert i assegura
que no ha estat fàcil “afegir alguna cosa” a la densa
arquitectura de Domènech i Montaner. “És com
haver d’afegir un altre bròquil a tota la vegetació decorativa”, diu. Que l’artista hagi triat una alzina no
és estrany, ja que és un arbre que apareix regularment tant a la seva obra
plàstica com a la seva poesia. “És l’arbre més humil
que tenim”, corrobora.
Ha estat el mateix artista qui ha encarregat a
Pascal Comelade la peça
musical que ha de sonar
durant l’acció, sota el títol
Alzina Muntanera. “És
una obra totalment identificable de Comelade, però que en cap moment
treu protagonisme a l’alzina”, afirma Perejaume.

El concert d’avui suposa el debut a la sala gran
del Palau del Quixote
Quartet, format pels violinistes Daniel Cubero i Maria Sanz, el viola Bernat
Bofarull i el violoncel·lista
Amat Santacana. El programa inclou tres divertimenti de Britten, un quartet de Haydn (compositor
que el Quixote Quartet
prefereix especialment), i
dues obres d’Arvo Pärt i
Leos Janacek.
El quartet debuta a la
sala gran del Palau, després d’haver actuat un cop
al Petit Palau. El violoncel·lista Amat Santacana
diu que és un “privilegi” actuar a la sala gran i “un honor fer ballar una alzina”.
El Palau integra puntualment les arts plàstiques en la seva programació des de fa dos anys
amb obres d’artistes com
Bill Viola, Eulàlia Valldosera o Louise Bourgeois.
A més de Perejaume, el
2015 hi haurà una exposició d’escultures de
bronze de Joan Miró i
es presentarà una acció
d’Eugenio Ampudia. ■

Funeral d’una altra òrbita
Polítics i empresaris
catalans i espanyols
acomiaden Lara,
l’ànima de Planeta
Redacció
BARCELONA

La basílica de la Concepció
va signar ahir al migdia
l’epíleg de la mort de l’editor de Planeta, José Manuel Lara Bosch, mort dissabte al vespre a Barcelona. Ho va fer amb una
nombrosa representació
de l’empresariat, i també
dels polítics catalans i espanyols. Entre les autoritats, cal comptar el president de la Generalitat, Artur Mas; l’expresident José
Montilla; nombrosos consellers i exconsellers, així
com la vicepresidenta del

govern espanyol, Soraya
Sáenz de Santamaría; l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero; el ministre
de l’Interior, Jorge Fernández Díaz; el d’Afers Estrangers, José Manuel GarcíaMargallo, i exministres.
Pel que fa a l’empresariat,
destaquen el president de
la CEOE, Joan Rosell; el
president de la Cambra de
Comerç, Miquel Valls; el
president de Turisme de
Barcelona, Joan Gaspar; el
conseller delegat d’OHL,
Josep Piqué, i el president
de Telefónica, César Alierta, entre molts altres.
Evidentment, qui més
trobava a faltar la seva
pèrdua professionalment
és el món editorial, com
ara Josep Crehueras, mà
dreta de l’editor mort. Ahir
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L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, donant el condol als familiars, ahir ■ P. FRANCESCH / ACN

Carlos Ruiz Zafón declarava que Lara Bosch, era qui
“més ha fet pel món dels
llibres a Espanya en les últimes dues dècades”. Maruja Torres el respectava
molt com a empresari de
la cultura: “És d’aquella
gent que no et deixaven a
l’estacada”, a través d’una
empresa global i familiar
alhora. L’escriptor canari
Fernando G. Delgado i Rosa Regàs, dos guanyadors
del Planeta, van ser dels
més matiners.
Entre les 400 persones
que omplien la capella,
també hi havia artistes
com els populars cantants
sevillans Los del Río, el divulgador científic Eduard
Punset i els periodistes
Luis del Olmo, Matías
Prats i Jordi Évole. ■
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El funeral del editor fue ayer.

Multitudinario
adiós al editor
José Manuel
Lara Bosch P6
La cadena
andorrana Daguisa
se asocia con
Louvre Hotels P3

Albert Sumarroca.

Labco y Pangaea
se unen para
lanzar dispositivos
oncológicos P5
Telefónica se
adjudica el concurso
de nueve
universidades P4
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

pasado con un presupuesto
de 25 millones de euros, ha
elevado su presupuesto hasta
los cien millones. Este vehículo de inversión, que dirige
Josep Maria Xercavins, ha
comprado como mínimo cinco edificios residenciales en
los últimos meses, aunque
fuentes del sector indican
que podrían ser más. En el
fondo participan empresarios como Silvio Elías, Alberto Costafreda, José Creuheras y los hermanos Marco y
Roberto Drago. P3

Marco Drago.

Audífonos Gaes se refu

La licitación de o
de 1.730 millone
La licitación de obra pública
en 2014 en Catalunya ascendió un 60%, hasta los 1.732
millones de euros, según datos de la Cámara de Contratistas (CCOC). Tras sufrir
una caída del 85% en los últimos años, el sector ve con esperanza lo que considera un
punto de inflexión. Las entidades más activas fueron
Carreteras (Fomento),
Bimsa, Infraestructures.cat,
Adif e Ifercat. P7

Joaquim Llansó

Indox presenta
lograr dar entra
Incryen 2014, la antigua Indox Cryo Energy, presentó
ayer concurso de acreedores
con un pasivo de 46 millones
de euros. La filial del grupo
Ros Roca, que registra pro-
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Masivo último adiós
a José Manuel Lara
Casi un millar de personalidades
despiden al presidente de Grupo Planeta.

FUNERAL EN BARCELONA/

El funeral del presidente de
Grupo Planeta, José Manuel
Lara Bosch, reunió ayer en
Barcelona a cientos de personalidades del mundo de la
cultura, la política y la economía en una misa multitudinaria. Al funeral, que se celebró
en la Basílica de la Concepció,
acudieron casi un millar de
personas, más de la mitad de
las cuales abarrotaron la iglesia, aunque el resto tuvo que
seguir la ceremonia desde
fuera.
Asistieron empresarios y
dirctivos como Antoni Brufau
(Repsol), Josep Oliu (Banco
Sabadell), Jaume Giró
(CaixaBank), Sixte Cambra
(Puerto de Barcelona), Marc
Puig (Puig), Juan Rosell (Fomento del Trabajo), Salvador
Gabarró (Gas Natural Fenosa), Luis Conde (Seeliger y
Conde), Isak Andic (Mango),

Enrique Lacalle (Barcelona
Meeting Point), Carlos Tusquets (Mediolanum), Emilio
Cuatrecasas (Cuatrecasas),
Joan Gaspart (Husa), Salvador Tous y Rosa Oriol (Tous)
y José Arcas (expresidente de
Nestlé). También estaba Salvador Alemany y Francisco
Reynés (Abertis), Miquel Roca (Roca Junyent), Javier
Monzón (Indra), Jaume
Guardiola (Sabadell), Ángel
Ron (Popular) y Matías Rodríguez Inciarte (Santander).
Consuelo García-Piriz, viuda de Lara, realizó una breve
intervención al inicio de la ceremonia para ensalzar la figura de su marido, “un hombre

Asistieron directivos
como Brufau, Oliu,
Giró, Puig, Gabarró,
Conde, Andic y
Cuatrecasas

bueno” al que todo el mundo
conocía por su faceta empresarial, pero que, como ella recordó, “dedicaba un 25% de
su tiempo a cosas no remuneradas”.
Clase política
La clase política estuvo representada por el president de la
Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría;
el alcalde de Barcelona, Xavier Trias; la presidenta del
Parlament, Núria de Gispert;
los consellers Francesc
Homs, Santi Vila y Andreu
Mas-Colell, y los ministros
Jorge Fernández Díaz y José
Manuel García Margallo.
También acudieron Miquel Iceta y Carme Chacón
(PSC); Alicia Sánchez-Camacho y Alberto Fernández
(PP): Matías Alonso (C’s); la
delegada del Gobierno en Ca-

On-line
CURSO DE DESARROLLO PROFESIONAL

Efe

Expansión. Barcelona

El féretro del editor José Manuel Lara a la entrada a la Basílica de la Concepció de Barcelona.

talunya, Llanos de Luna, y el
delegado en Barcelona, Emilio Ablanedo. El expresidente
del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; los exministros Narcís Serra, Rodrigo Rato, Josep Piqué, Javier Arenas, Eduardo Zaplana, César
Antonio Molina y Eduard
Punset; el expresident de la
Generalitat José Montilla, y el
exalcalde de Barcelona Jordi
Hereu, también dieron su último adiós a Lara.
Fueron también a dar un
último adiós a Lara los escri-

Dieron su último
adiós escritores
como Rosa Regàs,
Carlos Ruiz Zafón y
Maruja Torres
tores Carlos Ruiz Zafón, Rosa
Regàs, Pere Gimferrer, Maruja Torres, Javier Sierra, Arturo San Agustín, Rafael Nadal,
Sergio Vila-sanjuán, Juan
Cruz y Fernando Schwartz.
Del mundo de la comunicación, también acudieron el

presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galiano, el presidente de Godó,
Javier Godó, el presidente de
la Federación de Gremios de
Editores de España, Daniel
Fernández, y a los editores
Blanca Rosa Roca, Emili Rosales, Esther Pujol y Xavier
Mallafré; Julio Fernández
(Filmax); Mariona Carulla
(Palau de la Música), y Carmen Mateu (Festival de Peralada), así como el presidente
del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu.
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CRÍTICA DE ROCK

Futur
gloriós
Adrià Puntí

C U

El suplement
passa a public

La informació cultural i eco

Lloc i data: Teatre Joven-

tut;L’Hospitalet de Llobregat.
(30/I/2015)

DONAT PUTX

Fa 13 anys que Adrià Puntí va
publicar el seu darrer àlbum
d’estudi. Han passat (li han
passat, ens han passat) moltes
coses. Des de finals del 2013,
però, dóna senyals positius.
L’edició del llibre Incompletament Puntí, i un seguit de concerts memorables (Auditori
de Girona, Palau de la Música,
Mercat de Música de Vic…),
han precedit la recent edició
de Benvinguts al desastre, un
EP de quatre cançons amb peces noves del cantautor, que
aquest 2015 publicarà per fi
un nou i anhelat àlbum.
Quan va passar per Barnasants, Adrià Puntí va tenir el
bon gust d’homenatjar Ovidi
Montllor interpretant al piano La carnisseria, amb els colpidors versos de Jaume
Subirana passats pel sedàs del
blues. El concert tot just començava, però abans d’aquest
episodi ja havia puntuat molt
alt amb Esperit, tema de nova
escriptura que va facturar
amb guitarra i harmònica. Sol
o amb la banda, Puntí va traçar un rumb esplèndid, amb
aparença caòtica algunes vegades, tot combinant peces antigues i inèdites. Cal destacar la
selvàtica Subsidi per vell (que
feia pensar en Chuck Berry i
James Brown alhora), la concentració lisèrgica d’Atzucac,
la fusta de crooner que va exhibir a Tarda d’agost i el cabaret marca Tom Waits de Cor
emigrant. Puntí polièdric, inspirat. Present imprescindible,
futur gloriós.c

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

BARCELONA Redacció

El suplement Cultura/s es
renova aquest febrer. A
partir d’aquesta setmana
passa a publicar-se els dissabtes, en lloc dels dimecres, com fins ara, de manera que reforça l’oferta
de cap de setmana de La
Vanguardia. Amb estructura més àgil i dinàmica,
redisseny de les pàgines i
la incorporació de noves
seccions i continguts per
als lectors més inquiets.
Una agenda cultural de
la setmana incorporarà la
proposta personalitzada
de cites i esdeveniments a
càrrec de personatges coneguts. Els dos primers
convidats són Aina Clotet
i Jorge Herralde.
La secció de Llibres estrena un apartat de novetats hype a càrrec de Begoña Gómez, i una crònica
setmanal del món editorial a càrrec d’Antonio Iturbe. Aquests espais s’afegeixen als grans reportatges literaris, com el que
dediquem el dia 7 a l’ocult
erotisme espanyol dels
anys vint. I a les habituals
crítiques setmanals de les
nostres grans firmes:
Robert Saladrigas, J.A.
Masoliver Ródenas, Julià
Guillamon i Jordi Amat.
Les pàgines centrals
s’obren amb un reportatge-guia
de les grans exposicions internacionals. Cada setmana, una
proposta amb comentaris de
les principals obres exposades.
L’antològica de Piero di Cosimo a Washington inaugura el
dia 7 aquesta nova oferta, a la

qual segui
d’art abstr
chapel de L
del segle d’
terdam.
A més, e
del teatre, l
i la creació
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Barcelona ciutat
Homenatge a Calasanz Martí. Els néts

d’aquest empresari, propietari de la
botiga de brodats a mà Casa Calasanz, de la Rambla Catalunya,
121, i que va tancar el 1975, exposen tres estovalles brodades a mà,
premiades el 1929 a l’Exposició Internacional de Barcelona, que tenen
com a temàtica la caça, els toros i el
Quixot.
Artesania de Catalunya. Banys Nous,
11. Fins el 22 de febrer.
Mitos de Hollywood, William Holden.

L’historiador i musicòleg de cinema
Joan Padrol parlarà de la vida, personal i cinematogràfica, de les estrelles
de la gran pantalla.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (18.30 hores).
Vespres al Park Güell. A El Park Güell i
l’aigua. De muntanya pelada a jardí,
Albert Cuchí mostra com Gaudí a través de l’arquitectura i la intervenció
en el paisatge pretenia transformar
la muntanya pelada en un jardí.
Park Güell. Carrer d’Olot (18.30 h).
Pepita Texidor i el seu món. L’any

2014 es va escaure el centenari de la
mort de la pintora de flors Josefa Texidor, la primera dona que va tenir
un monument a Barcelona. El Grup
d’Història de les Dones vol divulgar
la seva figura amb una conferència i
una exposició.
Espai Francesca Bonnemaison. Sant
Pere més Baix, 7 (19 hores).

Rojo Valentino. Presentació d’aquest
llibre de José Luis Segura, en el qual
hi ha personatges plens d’addiccions: al sexe, al joc i a la mentida.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).
Còctel de Poemes. Recital de poemes

amb projecció d’imatges en cada poema i col·loqui al final.
Casal Cardener. Cardener, 45 (19 h).
La ciència és divertida o ens ha de seduir? Conferència a càrrec de Pere

Viladot, cap d’Educació i Activitats
del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

TELÈFONS
ÚTILS

QUARTET QVIXOTE + ACCIÓ
PLÀSTICA DE PEREJAUME
Palau de la Música Catalana
20.30 hores
12 euros

]En l’afany de mantenir viva l’arquitectura modernista del Palau

posant-la en diàleg amb altres obres plàstiques, el Palau de la Música convida avui l’artista Perejaume, que presenta una acció poètica
titulada Alzina Muntanera que tindrà lloc a manera d’epíleg durant
el concert del Quartet Qvixote. La música és de Pascal Comelade.

L’alzina veraç de Perejaume

P

Emergències ....................................112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ..012
Sanitat respon ..................................061

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

‘50 momentos clave en la historia de
los Rolling Stones / Leyendo a los Rolling Stones’. Presentació d’aquest lli-

bre de Mariano Muniesa.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 hores).

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

erejaume fon
avui la seva poesia
visual
amb el jardí botànic saturat d’imatges
que és la sala gran del Palau de la Música. I ho fa
posant una alzina a l’escenari. Una alzina dins
del seu test de plàstic
que situarà en un lateral, al costat del Quartet
Qvixote. Després d’interpretar els Tres divertiments per a quartet de
corda de Britten, el Quartet núm. 1 de Haydn,
més un parell de peces
d’Arvo Pärt (Summa) i
Leos Janácek, els Qvixote intentaran commoure l’alzina de Perejaume
amb una peça composta
per Pascal Comelade
per a l’ocasió.
Es tracta d’una Alzina
Muntanera, diu el poeta
i artista de Sant Pol de
Mar, en al·lusió a les
composicions muntaPerejaume
nyenques de l’arquitecen el moment
La peça de
te Domènech i Montad’introduir
Comelade
ner i a la muntanya mal’alzina ahir
–música amteixa, esclar: un tros de
al Palau de
bient amb 36
natura que es troba en la
la Música
compassos
pulsió vital de l’obra de
que es van rePerejaume.
“Cal commoure un arbre, petint amb variacions– és una
que al cap i a la fi és un instru- “peça galana”, comenta, per
ment de llenya més, com els treure a ballar l’alzina.
del quartet de cordes”, diu. AiPel director artístic del Paxí doncs, diàleg amb l’arquitec- lau, Víctor Garcia de Gomar,
tura? “El Palau ja és un espai impulsor d’aquests diàlegs
molt atapeït, ple de cols, de amb la plàstica, Perejaume inirams de flors... és més interes- cia una sèrie de tres propostes
sant treballar amb els músics”. –després vindran Eugenio Am-

Obligacions fiscals de les entitats.
Antoni Sellarès ofereix una sessió informativa sobre les obligacions fiscals de les entitats. Inscripció prèvia:
http://www.jotformpro.com/
Espai Jove La Fontana. Gran de Gràcia,
190-192 (19 hores).

Els tres d’El Bulli a Barcelona per Disfrutar. Oriol Castro, un dels xefs formats

amb Ferran Adrià i Juli Soler a El Bulli
parla del restaurant Disfrutar, que,
junt amb Eduard Xatruch i Mateu Casañas, han obert al carrer Villarroel.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

Masonería: una perspectiva personal.

Conferència a càrrec d’Oscar de Alfonso Ortega.
Biblioteca Pública Arús. Passeig de
Sant Joan, 26 (19 hores).
Cites literàries amb Amèrica. Clàssics literaris i secrets ineludibles. Inici d’a-

quest cicle de conferències amb Els
precursors de la modernitat, per
Juan Cruz. 4 euros.
CaixaForum. Avinguda Francesc Ferrer
i Guàrdia, 6-8 (19 hores).

Des d’on tornar a estimar. Presentació d’aquest llibre de Joan Margarit,
a càrrec de Jordi Gracia, crític literari i
catedràtic de la UB.
Llibreria La Central. Mallorca, 237
(19.30 hores).
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

pudia i Joan Miró– amb què es
convida a reflexionar sobre la
creació generada entre la vigília i el son. “Un lloc entre la
màgia i el surrealisme on la natura envaeix l’art i viceversa”,
diu Gomar, i Perejaume reacciona ràpidament: “Jo no tinc
res de surrealista. Al contrari,
tot és molt real en la naturalesa. Vols més miracle que
aquest paio movent un carretó
amb l’alzina?”, es pregunta
amb la mirada fixa en el transportista i l’escenari.c

Bombers de Barcelona ......................080
Informació carreteres ..........900-123-505

Intèrprets Catalans. Concert a càrrec

del Qvixote Quartet. Durant el concert l’artista plàstic Perejaume farà
una acció artística que disposa d’una
composició expressa de Pascal Comelade, 12 euros.
Palau de la Música (20.30 hores).
‘El símbolo y el cuate’. Projecció

d’aquest documental de Francesc Relea sobre les figures de dos mestres
de la cançó popular, Serrat i Sabina.
Beni Cochambre, del grup Hotel
Cochambre, interpretarà cançons
dels dos protagonistes. 3 euros.
Cinemes Texas. Bailèn, 205 (22 h).

Gas Natural .......................900-750-750
Fecsa-Endesa .....................902-536-536
Manyà 24 h ......................93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN .....902-076-902
Âltima Serveis Funeraris .....902-230-238

Exclusiu CLUB SUBSCRIPTORS
Fins a

70

Dte.

Fins a un 70% de dte. + Assegurança d’Assistència en viatge
de regal en el MES DELS CREUERS amb RACC Viatges
· Preus rebaixats ﬁns a un 70%
· Paga ara un depòsit* de 60€ per passatger i sense despeses d’enviament
· Fins a 250€ de regal per afegir serveis addicionals
· Més avantatges addicionals: Paquet de Begudes, Crèdits a bord, etc.
COM CONTRACTAR EL CREUER?
WEB: Entra a viatges.racc.cat i introdueix el codi VANG14 per a obtenir un descompte extra segons la naviliera.
Per a obtenir l’assegurança d’assistència en viatge gratuïta, envia un e-mail a viatges.atv-web@racc.es
AGÈNCIES DE VIATGES RACC: Presenta la targeta de Subscriptor de La Vanguardia
TELÈFON: Truca al 93 208 70 00 i identiﬁca’t com a Subscriptor de La Vanguardia
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DANIEL
LIGORIO

CONCERTISTA

DE

PIANO

Pianistales vint-i-quatrehores
Optimista, cordial, ambicibs,impulsiu, apassionat,am~,erudit i
rigor6s. Daniel Ligorio 6s pianista les vint-i-quatre horesdel dia,
i es declara un perfeccionistaselectiu. ~$6c molt mani&tici gaireb~ obsessiuen la mevaprofessi6. Sobretotpel que fa a trobar
I’equilibri perfecte en I’obra que
haig d’interpretar. A m6s,els pianistes sempre ens trobem amb
un gran handicap: I’instrument
arab el qual estudiemno 6s mai
el mateix que toquemen els concerts. I aixb no ~s cap ximpleria.

Per aixb, en aquest aspecte, he
fet un treball d’investigaci6 bastant rigor6s per a ser capa~: de
tocar qualsevol piano senseproblemes. I m’ha funcionat molt
b~,,, explica. La disciplina ~s una
de les altres qualitats quecaracteritzen el mt~sic valles&. Com
tamb~ I’entusiasme. La temperatura habitual de Daniel Ligorlo
~s la d’ebullici6, sobretotdavant
del piano. ,,De vegades,les meyesinterpretacionsfins i tot s(~n
massaintensesi passionals,, reconeix.

<<El pttblic
Sabadell
m’acull

~

EIs concertlstes de piano
es ~uanyen b~
la vida?

Josep trucades,
Tot 6s qL~esti6
Gamell de
contactar
arab la gent, for
dossiers, enviar-los... Moure’t, b~sicament. Tamb6has
d’estar reinventant-te continuament. A part, 6s clar,
s’ha d’estudiar i tocar
Per tant, les vessants comercial i art[stica hart d’anar
agafades de la m~,
El tamb~ planista Joaquin
Achdcarro declarava que
I’encant d’aquesta profess16 6s, per dlr-ho d’alguna
manera,el periil, vlure a la
cordafluixa...
T6 tota la ra(L Cadaconcert
6s un examen. Es fant&stic
poder tocar als millors escenaris del m6n, per6 despr6s
has de demostrar que est~s
capacitat per a fer-ho. Ningd
mai no sap qua pot passar la
propera vegada. Reset garanteix all6 que vindr~ despr6s, malgrat que ho hagis
let molt b6 el dia anterior.

de
sempre

molt
Quina ~s la seva relaci6
amb Sabadell?
Vaig estudiar al Conservatori de Mdsica de Sabadell.
Tots els records que tinc
de la ciutat s6n magnffics.
Vaig passar-hi uns anys molt
boris. Recordo especialmentI’Adolf Pla i el Gabriel
Amat, que van ser els meus
professors de piano en diferents cursos; i tamb6 el
Josep Maria Pladevall, Bernat Castillejo,
Josep Llu~s
Puig... A m6s, Sabadell 6s
una ciutat on he actuat sovint i el pdblic semprere’ha
acollit molt b6,
qu~recordade la seva Infanrosa?
Jo dividiria la mevainf~ncia
en dues parts: la primera,
a Martoreli, que ~s on vaig
n6ixer i vaig viure fins als set
anys. Residia en un pis del
carrer Luis Galla. D’aquest
per[ode recordo els jocs -acostumavaa jugar a futbol
ambels hens del vefnat en el
pati interior deredifici-- i poca cosa m6s. La segona part
comen(;a quan emtrasllado
viure a Cerdanyoladel Valles,
concretament al carrer Re-
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naixement, amb la famflia.
Vaig comenqara estudiar
sica de molt petit i, per tant,
les bores dejoc es van reduir
bastant. La mdsica, i el piano
en el meu cas concret, demana moltes hores d’estudi
i molt compromfs.
Qul va descobrlrel seu talent
musical tan prlmerenc?
El professor de mdsica de
rescola Juan Ram6nJim~nez,
a Martorell, que era el centre
on valE estudiar fins als sis
anys. Ell va ser qui va comentar a la seva mareque jo tenia aptituds musicals. I li va
recomanar que emmatricul6s
en una escola de mdsica quan
complfs els set anys.
DIt I fet,
SL A m~s va resultar que el
nostre trasllat a Cerdanyolava
coincidir ambla inauguraci(~
en aquesta mateixa poblaci6
de rAteneu, un centre cultural
molt important que avui encara funciona i on es feien moltes activitats, entre aquestes,
classes de mdsica. A I’Ateneu
vaig despuntar r~pidament.
Vaig comengara estudiar piano amb set anys i als nou
ja em presentava al concurs

de Joventuts Musicals de
Vilafranca del Pened~s, on
vaig assolir el primer premi
en la categoria deis rues joyes.
Rocorda quln repertorl va
presentar?
S~. Vaig tocar el minuet en La
major de I’~lbum d’Ana Magdalena Bach; un estudi de
Czerny i la sonatina ndmero
5 de Beethoven.
Vost~ ha estat un non prodigl,
(Riu) La veritat 6s que des
que vaig guanyar aquest primer concurs de Vilafranca
vaig tenir molt clar que el
meu futur aniria encaminat
cap a la mdsica. Per a un hen
petit el fet de guanyarun concurs 6s bastant definitiu. Et
marcamolt. A nivell familiar i
tambd personal.

trstica corn 6s el meucas o
compons. Per6 mai se sap...
(Somriu)
Qulns compositorsadmlrava?
Suposoque els trpics. Defet,
tots els compositors que la
hist6ria ha reconegut te6ricament s6n mdsics de molta
qualitat. Per aix5 no et sabria
dir si Beethoven~s millor o
pitjor que Bach, Mendelssohn
que Schubert o Chopin que
Debussy.Tots tenen obres miIlors, pitjors o m6so menys
importants,
Quantes hores dedicava a
restudi del piano?
Quanvale comenqara estudiar
a I’institut sis, set o vuit bores
diaries.
I corn ho compaginavaamb
els altres estudls?
Cornpodia. (Riu)

Era bonestudiant?
Hi havla algunatradlci6 musi- Tenint en compteque hi dedical a la famiila?
cava la d~cima part de temps
La vedtat 6s que no.
clue la testa de companys,
Tamb~componia?
crec quesr que ho era. Era un
La compesici(~ sempre re’ha
estudiant de B6 o Notable. Tot
atret bastant. Per(3 comgairei que per la mancade temps
b6 totes les coses, aixb reque- semprehavia d’estudiar la nit
reix molt de temps i madura- abans de rexamen. I a correci6. O fas una carrera concer- cuita.
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one.
Semblaun m6nindividualista.
Tambedep~n.Construir una interpretaci6 es un treball individualista, sens dubte. Per6 a mi
m’agrada molt compaginar els
concerts de solista ambel del
meu grup de mdsica de cambra. I quan toco ambI’acompanyament d’una orquestra
tamb~m’haig de posar d’acord
ambels mdsics, @sclar.

A qulna escola anava?
A Cerdanyolaprimer vaig estudiar al col.legi EIs Saltells, que
era al costat de casa. Posteriorment vaig anar al Col-legi
Montserrat, on vaig acabar
I’EGB. Despresvaig fer el BUP
i el COU
a I’lnstitut PereCalders.
Quinceeren lee coves asslgnaturespreferldes?
Aix6 sempreha anat molt Iligat
arab els professors. Recordo,
per exemple, hayer-he passat
molt be ales classes de filesofia o d’histeria, a I’institut.
Per(~ jo mai no he tingut predilecci5 per una assignatura
o be una altra. Si el professor
m’agradava, I’assignatura em
resultava interessant.
A dia d’avui, tomes veu?
Aquesta ~s una q0esti6 molt
subjectiva. Hom,professionalment, semprete uns objectius
molt ambiciosos, per~) tambe
es veritat que quan miro cap
enrere veig que he fet molta
feina i que, sortosament, s6c
un pianista quefa gaudir al pdblic. Almenysjo tinc aquesta
percepci6. La gent emte molta estima perqu#, intento donar el m~ximen cada concert.

El secret de I’@xit? Pensoque
la complicitat ambel pdbtic @s
fonamental. I aquesta comuni6, en la majoria dels meus
concerts, es produeix.
Algunaclau per a set bon pianista?
Estudiarmolt i, sobretot, gravar
tot all6 que un toca. Cadadia.
I~s important[ssim. Jo sempre
explico als meusalumnesdel
Conservatori que gravar-se ~s
commirar-se al mirall abans
de sortir de casa. Oi que tots
he fem? Doncs en la mdsica,
igual. Tocar, gravari escoltar.
D’aquesta manera veus les
coses que es podenmillorar i
aix6 va feat que tu, dia a dia,
vagis pujaot el nivell. La concentraci6 tambe~s important,
es clar, pere aquestaja ve donada d’una manera natural.
M’es molt diffcil
pensar que
una personasurt a tocar iest&
pensant en una altra cosa.
I el talent?
El talent ja es pressuposa.
Sensetalent no cal que et preocupis, que no far~s res. Per a
mi el talent, pel que fa a la mdsica, es una barreja entre imaginacie i capacitat de veure la
mdsica comun Ilenguatge. Per
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Si hagu~sd’escollir un concert...
Per a mi, un dels mesmaces
que he tocat es el Concertndm.
2 en do major de Rachmaninov.
A nivell pianfstic ~s molt mace.
Cadatema es un classic.

f~ m~saficions?
M’agrada molt[ssim Ilegir. I
tamb@tot all6 relacJonat amb
les arts esceniques:teatre, ci

Quinss~n els seusinterprets
favorits?
Rubinstein, Cur~on, AIFcia de
Larrocha...

(Somriu)S~, en dues. A The food of love, de VenturaPens, i
a El silenci abansde Bach, de
Pete Portabella.

Quin~s I’auditori messignificatiu on ha actuat?
El Palau de la M~sica, a
Barcelona. Es molt emblem)
tic. I he es per molts factors.
Emotius i tamb~perqu@es un
auditori dnic en el men. Quan
vas a tocar al Palau, si mires
amunt, el primer que veus quan
entres per la porta --molt petita, per cert-- que dena acces
a I’escenari es la cara de Be
ethoven. Jo tenia 20 anys i em
va impressionar molt tenir el
posar un exemple: un mec~nic compositorall~ dalt. Era corn
ambtalent es aquella persona si m’estiguesvigilant! (Riu)
que obre ua motor i ja sap de Comes definlria en poquespamanera natural corn funcioraules?
henles coses.I~s a dir, Ilegeix Podr[emdir que s~c optimista,
perfectament el Ilenguatge de ambiciesi impulsiu.
les maquin~ries. Doncs en la
mdsica passa el mateix. La Cuidamolt la imatge?
mdsica es un Ilenguatge abs- Nom~squan la situacie he re
tracte per6 que te unesregles. quereix. Normalmentvaig yesA partir d’aqu(, hi ha persones tit d’esport. Nosec gaire preque tenen m~s capacitat de sumit.
percepcie que unes altres. I
I en els concerts?
aix6 influeix en el ritme, en la Vaig amb frac quan toco amb
respiraci& en la capacitat de
orquestra i ambvestit negre
comunicaci&..
Normalment i jersei negre de coil alt quan
els mdsics que no comunitoco en solitari. A I’estiu. arab
quen s6n aquells que nom~s vestit negre i camisa blanca
veuennotes seguides. I aix6,
oberta.
per si sol, no @scap Ilenguatge. El Ilenguatge est& format Quinperfumporta?
per frases, significats dins de Normalment porto massatge
les frases, pauses... Quanun d’afaitar Floid, desodorantXS,
parla, per exemple,les pauses de PaceRabanne,i colenia Buls6n molt importants. Doncs gad. He de reconeixer que el
tema dels perfums m’encanta.
quart toca es el mateix. Llavors el pdblic rep un missatge D’onli ve aquestaafici(~ tan
o nomesrep notes. Aquesta curiosa?
es la diferencia.
Mira, un dels plaers m~sgrans
I~s diflcil sobreviure
en el m6n
de la mdsica?
Dep~n. Imagine que tom a
totes les professions. I~s diffcil sobreviure sent metge?

mesamunt, per6 a mitja part
mirava quirts seients quedaven buits a platea i hi baixava
a seure. EIs que controlaven
I’entrada ja emconeixien i fe
ien els ulIs grosses. Recordo
un concert molt especial on
el meuolfacte va rebre la frag~ncia de deu o dotze perfums
alhora. Va ser una sensaci5
d’all6 mesal.lucinant. El pen
rum, igual que la mdsica, es
un Ilenguatgeuniversal.

que hi ha quan seus a platea
es poder olorar els perfums
que porta la gent. Recordoque
quan anava a escoltar algun
concert al Palau de la Mdsica

Fins i tot va participar en una

Ouinpaperhi feia?
A The food of love no feia
exactament un paper.
I doncs?
A part d’assessorar musicalmentel director, vaig posarles
mansen una escenaen la qual
sortia un pianista que tocava a
NovaYork. A El silenci abans
de Bach, pete. ja vaig fer un
breu paper d’actor. Feia d’un
Mendelssohn
jove, i caracterib
zat de I’epoca, ~s clar.
#s superstici~s?
He sec arab perspectiva. ~s
a dir, no sec superstici(~s pel
que fa al ndmerotretze, el gat
negre o passar per sota d’una
escala, sin6 per exemple de
dir: ,,Mira, si aix6 quefaig surt
be, repercutir~ en unaaltra coQuin ~s el sou paisatge ideal?
La platja.
I el seucolorpreferit?
El vermeil.
l~s unapersonareligiosa?
No, en absolut.
De qu6 te pot?
quals m’hi trobo be a nivell
vital.
I~s f~cil d’emocionar?
Depen. Tots tenim un interruptor que si I’apretem, s’enc~n o s’apaga.
I a vost~fluin interruptor se
li encbn?
El de la mdsicai la resposta
coHectivade la gent. Per exem-

