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La Mare de Déu de la Salut (2)
Per les propietats remeieres que tenia la devoció a la Mare de Déu de Viladordis es va començar a conèixer com la Mare de Déu de la Salut. Per Francesc Comas
ACBG

E

l santuari de la Mare de Déu de
Viladordis es coneix amb el
nom de la Mare de Déu de la Salut per les propietats protectores i remeieres que tenia la devoció aquesta
verge. Això va fer que des del segle XVII es
comencés a conèixer amb aquest nom i
que s’hi fessin processons, concentracions
puntuals i aplecs.
Des del , durant el mes d’octubre, es
feia el pelegrinatge anyal del tercer orde
franciscà al santuari de la Salut de Viladordis.
Però l’acte més concorregut era l’aplec
del segon dilluns de Pasqua o Pasqua granada. Era costum que aquell dia des de bon
matí colles de gent sortissin a peu a visitar
diferents capelles o santuaris dels voltants
de la ciutat. Uns anaven a Joncadella, altres
a l’ermita de Sant Salvador del Guix, a Sant
Pau, a l’església de Santa Caterina, a l’ermita
dels Cossos Sants en direcció al Suanya, a
Sant Joan de Vilatorrada, a Sant Jaume dels
Comtals, a Sant Ramon de Can Font de la
Serra o a la Salut.
Després de les celebracions litúrgiques,
dinaven, jugaven i ballaven fins al capvespre quan es tornava a la ciutat.
A l’aplec de la Salut, des dels orígens, hi
anava, per la seva proximitat, molta gent del
barri de les Escodines.
A les  de la matinada es tocava un timbal
pels carrers de les Escodines anunciant que
havien d’anar a la Salut a celebrar l’aplec.
La romeria es feia abans que despuntés l’alba i tornava a ciutat al migdia.
Després de la cerimònia religiosa la gent
s’escampa pels volts del santuari fins al
bosc de les Marcetes i menjaven i bevien.
Els joves, armats de canyes tendres i de
brots d’alzines, entraven a Manresa, a la primeria de segle XX, cantant amb molta desafinació la cançó següent
«Venim de la Salut / Venim de veure la
Pepa / Jo i el patró / Vivíem d’amoretes / Jo
i el patró / Vivíem de l’amor».
L’aplec al santuari de la Salut va agafar

Imatge de l’aplec del 1901, que va acollir la primera actuació de l’Orfeó Manresà

una gran empenta a partir de l’actuació de
l’Orfeó Manresà l’any . Després d’una
actuació de l’Orfeó Català durant la festa
major del  un grup d’aficionats al cant
va decidir crear l’Orfeó Manresà, que va fer
el seu debut en l’aplec multitudinari que es
va celebrar el  de novembre d’aquell any
al santuari de la Salut.
A partir d’aquell any l’Orfeó va actuar,
quasi sempre, a cada aplec de Pasqua granada, i segons recull Francesc Villegas en
el seu llibre del Santuari de la Mare de Déu
de la Salut de Viladordis, l’any  es van
ballar per primera vegada sardanes al bosc
de les Marcetes que foren pagades pel jovent del poble com a deferència als cantaires de l’Orfeó.
Al cap d’uns anys l’aplec s’organitza conjuntament amb el Foment de la Sardana,
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que el  va crear l’Esbart Manresà. A
partir d’aquell any, a l’aplec de Viladordis,
a més de sardanes, hi havia balls populars
de l’Esbart i cançons a càrrec de l’Orfeó
Manresà.
Durant la República se li van treure totes
les possibles connotacions religioses i es va
destacar la relació amb la natura.
«El domingo se celebrará la anual fiesta
de Primavera, organizada por el ‘Foment
de la Sardana’, en el bosque de ‘Les Marcetes’, de Viladordis» (La Vanguardia,  de
juny del )
La guerra i la postguerra va estroncar
–com tantes altres coses– els aplecs, un
símbol de catalanitat, i no va ser fins al 
de maig del  que el Centre Excursionista de la Comarca del Bages va organitzar
el segon «aplec de primavera» al santuari

de la Salut i el bosc de les Marcetes. El primer s’havia fet l’any anterior al santuari de
la Mare de Déu de Joncadella amb la col·laboració de l’Agrupació Manresana de Folklore.
El programa de l’aplec destacava la importància de mantenir les tradicions:
«Hace ya un año que nuestro ‘Aplec’ renació después de su forzada interrupción,
y Manresa y otros pueblos de la comarca
del Bages daban el espectáculo magnifico
de Juncadella, al juntarse familias y más familiares para pasar un dia de profunda satisfacción, en intima confraternidad [...] Vayamos al aplec, vayamos. Expansionemos
el alma en plena naturaleza, entre las flores
y los árboles, corriendo, saltando, jugando,
cómo en un canto de amor de la eterna juventud».
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Opinió balanç Grec
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

‘Pasionaria‘, ‘La plaza’, ‘Là’ i ‘Assaig sobre la lucidesa’, quatre propostes de casa ben aconseguides d’aquest Grec ■ ALEX FONT / CONDE DE TORREFIEL / FRANCOIS PASSERINI / LA DANESA

Un festival en estat de gràcia
El Grec Festival
ha viscut una
edició en estat
de gràcia. No
només per
l’elevada ocuJordi
pació a la majoria dels especBordes
tacles de Grec
Barcelona
Montjuïc, sinó
també per la comunió que s’ha
creat entre públic i artistes. El director Cesc Casadesús ja ha
aconseguit lligar la maionesa en
la segona edició. El seu viatge a
Àsia ha estat una invitació a trobar les semblances. A descobrir
els punts comuns en una cultura
que podria haver estat molt exòtica. Títols com Una gossa en un
descampat, Grito pelao i Pasionaria fan un dolorós, preciós i inquietant tríptic sobre la maternitat.
El que mana d’un cartell acaben sent els espectacles ideats
i/o produïts a casa. I, en aquest
sentit, cal guardar en la memòria
(i esperar que tinguin molta més
vida) peces com ara Vània d’en
———————————————————

Rigola, Là de Baró d’Evel, La Plaza de Conde de Torrefiel, Gentry
de Mos Maiorum i Només una
vegada de Marta Buchaca. Són
peces que amaguen una raó ben
definida i una trama que atrapa
l’espectador. El Rhumia ideat per
Jordi Aspa també té la brillantor
del gag i la foscor del dubte.
Pel que fa a espectacles internacionals, el Grec d’enguany ha
inclòs debuts com el de Katie
Mitchell Ombra (parla Euridice),
que va sobtar per la seva habilitat tècnica d’audiovisual però
que no va commoure prou. En
canvi, el petit treball A reason to
talk, de Sachli Gholamalizad,
aprofundia molt més en la paradoxal relació entre mare i filla a
partir d’un dispositiu de pantalles tan pràctic com domèstic.
Belgian rules va significar el retorn de Jan Fabre (després de 15
anys!) amb una peça desbordant, excessiva, d’una comicitat
notable, unes imatges contundents i, sovint, inspirant-se en la
iconografia absorbent o grotesca
dels artistes plàstics flamencs,

però amb una mirada sobre els
nacionalismes, gens traslladable
a la Catalunya de l’1-O (sí que ho
és la versió d’Assaig sobre la lucidesa de La Danesa). En dansa,
Akram Khan va proposar Xenos,
un solo que destil·lava tot el seu
saber i una capacitat molt magnètica de connectar amb el públic des de la quietud. Akram
Khan també va felicitar els ballarins de l’IT Dansa que van interpretar una de les seves peces en
un cartell que va incloure coreo-

‘Belgian rules‘ queda
lluny del sentiment
de l’1-O, que sí que
ressona a ‘Assaig
sobre la lucidesa’
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grafia de Rafael Bonachela i el
debut de Lorena Nogal com a coreògrafa (la més teatral, que jugava amb música disco i l’agilitat
però no es va refugiar en el kova
de La Veronal, de la qual en forma part). La més asiàtica de totes les peces vistes és la dansa
abstracta i preciosista de Cloud
Gate Dance, Pine smoke. Petites
evolucions, sense trama aparent,
perquè el públic interpretés la
conjunció de cossos, sovint, sense contacte físic. D’entre les
aventures no va acabar de tenir
èxit l’Our death wont hurt anybody entre els Teatro de los Sentidos i Tang Shu-wing Theater de
Hong Kong. Cal més temps (hi
ha una segona versió pendent
l’any vinent a la Xina) perquè
s’emmotlli millor el Tractat de la
Guerra de Sunzi amb les víctimes de la Guerra Civil espanyola.
Per acabar, el Grec va construint una xarxa cada cop més
complexa d’accions comunitàries que reivindica i apodera els
mateixos ciutadans. Com va ser
el cas de Gala de Jérôme Bel pe-

rò també Akana dels joves de La
Mina. Incloure espectacles del
programa Art i Part és coherent i
ajuda a sumar als dos programes municipals. La peça Un
monstre al laberint (en què intervenien els cors de l’Orfeó Català i
també els músics de la Jonca) o
el musical Carousel van proposar
repartiments espectaculars (de
fet, com el El poema de Guilgamesh de la inauguració) i que
portaven implícit una complicitat
entre els nous artistes i els de
sempre. Altres accions paral·leles
serveixen per convidar tothom al
Grec. I per saber-ne més. Són
punts de trobada entre creadors i
públic a partir d’intermediaris.
Són peces preparades amb bisturí, per a grups reduïts de privilegiats, en el procés de construcció
d’un muntatge de creació o bé
just després d’estrena.
Aquest viatge al món que proposa el Grec es va bastint de
constel·lacions que el fan complex, suggerent i atractiu. La criatura comença a caminar sempre
en la direcció d’on surt el sol. ■
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Tomatito se atreve con ‘el Concierto de
Aranjuez’ en el Auditorio de Pamplona

su tiempo, no era la adecuada para entrar en el libro ‘guinness’ de
la música, como digo yo”.
“Luego ya Paco de Lucía puso
la guitarra en su sitio”, dijo para
referirse a este como ‘el mejor
guitarrista de todos los tiempos’.
“Y nosotros, que venimos detrás,
estamos encantados con eso”.
“Tomatito” sostenía que el flamenco es “la música que tenemos
para exportar al mundo”. De hecho, el guitarrista está centrado
ahora en la aparición próximamente del disco que ha grabado
junto a José Mercé, donde lo

● El guitarrista

almeriense estuvo
acompañado por la
Orquesta Sinfónica
de Navarra

Tomatito y Mercé
estrenarán su nuevo
disco en el Palau de la
Música en noviembre

Redacción

La sala principal del Auditorio
Baluarte colgó el cartel de entradas agotadas para acoger el concierto protagonizado por Tomatito y la Orquesta Sinfónica de
Navarra. El guitarrista afrontó
por primera vez en su carrera la
ya mítica composición del maestro Joaquín Rodrigo, ‘El concierto de Aranjuez’. Días antes de la
actuación, Tomatito afirmaba
que le daba “calambres en la piernas” cada vez que le recordaban
que iba a tocar la citada obra,
aunque ofreció una interpretación valiente de la pieza que, como no podía ser de otra manera,

Tomatito durante su recital acompañado de la Orquesta Sinfónica de Navarra.

sonó muy flamenca, según Noticias de Navarra.
El que fuera guitarrista de Camarón y compañero de Paco de
Lucía también tuvo tiempo para
dejar al respetable con la boca

abierta interpretando algunos de
sus temas y paseando las seis
cuerdas de su guitarra por los
distintos palos del flamenco. En
resumen, un concierto de los que
quedará para el recuerdo en el
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EFE

Flamenco On Fire y en Pamplona.
El guitarrista explicaba que él,
en referencia al flamenco, proviene de “una música preciosa,
pero que, desgraciadamente en

acompaña con su guitarra. Desde
el ultimo disco que grabó con Camarón no había grabado con otro
cantaor, hasta ahora.
El disco se ha grabado en los
estudios que tiene Tomatito en
Aguadulce y de hecho, el estreno
se espera que sea en el Palau de la
Música en Barcelona el 16 de noviembre. El trabajo será algo que
gustará mucho a los grandes aficionados al flamenco.
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Daniel Ligorio reuneix Mussorgski, Debussy
i Berstein a ‘East & West Side Story’

D’est a oest
REDACCIÓ Barcelona

El cicle Estiu al Palau, pensat
per omplir de música refrescant
les nits de juliol i agost, abaixa
avui el teló amb una singular
proposta de Daniel Ligorio
(Martorell, 1975), una de les
figures més destacades de l’escena pianística a Catalunya. Es
tracta d’un doble homenatge a
Leonard Bernstein i Claude Debussy, de qui aquest any es commemoren el centenari del naixement i la mort, respectivament.
Del compositor nord-americà
interpretarà les danses simfòniques del musical West Side
Story, mentre que del francès farà sonar les seves Estampes i
L’isle joyeuse. El recital inclourà
així mateix la cèlebre Quadres
d’una exposició de Mussorgski.
La proposta es titula East &
West Side Story i, segons ha explicat el mateix Ligorio en una
entrevista amb l’agència Efe, es
tracta d’“una picada d’ullet a la
trobada de la música d’un i altre
costat del món”, a més de “dos
pols oposats en la història de la
música del segle XX”. Una trobada que, assegura, el té “fascinat”, perquè li dona “l’oportunitat de generar moltes imatges
diferents”.
Malgrat ser habitual sentir les
peces de Mussorgsky o les dan-

DANIEL LIGORIO
PALAU DE LA MÚSICA. 20 HORES. 20 €

ses simfòniques de West Side
Story amb orquestra, Ligorio
s’enfronta a aquestes composicions tot sol al piano. No obstant
això, aclareix, el mateix Bernstein va fer un arranjament per a
piano i la peça de Mussorgsky va
ser concebuda originàriament
per a piano sol, una dada força
desconeguda pel gran públic, ja
que la versió més estesa i interpretada és l’arranjament per a
orquestra que va fer el compositor Maurice Ravel.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Barcelona ciutat
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una narració rigorosa però amena,
s’hi expliquen també els fenòmens
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España dispone de un patrimonio
monumental y cultural magníﬁco
hasta completar una oferta única.
Somos el tercer país con más
bienes reconocidos por la Unesco

Catedral, Alcázar y Archivo de Indias (1987)
Ciudad vieja (1988)
Monasterio (1991)
Caminos de Santiago (1993-15)
Conjunto arqueológico (1993)
Real Monasterio de Santa María (1993)
Doñana (1994-05)
Ciudad histórica fortificada (1996)
La Lonja de la Seda (1996)
Las Médulas (1997)
Monasterios de San Millán y de Suso (1997)
Palau de la Música y Hospital (1997)
Pirineos - Monte Perdido (1997-99)
Arco mediterráneo (1998)
Valle del Côa y de Siega Verde (1998-10)
Universidad y barrio histórico(1998)
Biodiversidad y Cultura (1999)
San Cristóbal de La Laguna (1999)
Conjunto arqueológico (2000)
Iglesias románicas catalanas
de la Vall de Boí (2000)
Muralla romana (2000)
Palmeral de Elche (2000)
Atapuerca (2000)
Aranjuez (2001)
Conjuntos monumentales (2003)
Puente de Vizcaya (2006)
Hayedos antiguos (2007, 2011, 2017)
Parque Nacional del Teide (2007)
Torre de Hércules (2009)
Serra de Tramuntana (2011)
Almadén e Idrija (2012)
Dólmenes (2016)
Medina Azahara (2018)

MONUMENTOS MÁS VISITADOS
El 12,5% de los turistas que visita
España tiene una motivación cultural

Catedral
Catedral de
Sagrada
Santiago de
Familia de Burgos
Compostela (Barcelona)

La Alhambra
(Granada)

Mezquita Catedral
de Córdoba

Gasto del turismo cultural en 2016
(Millones)
Españoles
Extranjeros
7.339
9.000

PAÍSES CON MÁS LUGARES
PROTEGIDOS
53
51
47
44
43
36
34

Italia
China
España
Alemania
Francia
India
México

Fuente: Elaboración propia

Juan Luis Carrasco - Madrid
España es uno de los países más
antiguos del mundo, aunque para
muchos expertos e historiadores
ocupa lo más alto de ese podio
imaginario. En cualquier caso,
nuestro deambular por los tiempos, nuestra eminente posición
política y cultural por siglos, el
carácter imperial que nos acompañó en tantos reinados, nos legó
a las generaciones venideras y
hasta la presente una riqueza
artística extraordinaria. España
es hoy, sólo por detrás de Italia y
China, el territorio con más lugares declarados patrimonio de la
humanidad por la Unesco. Existen 1.071 emplazamientos en el
planeta que cuenten con ese reconocimiento, y en la vieja piel de
toro disfrutamos de 47. De hecho,
en nuestro país contamos con una

Infografía LA RAZÓN

singularidad excepcional como es
Córdoba, la única ciudad en el
mundo con cuatro espacios con
esta privilegiada distinción internacional. También hay que reseñar que no existe una sola comunidad autónoma que no cuente
con algún bien cultural o natural
reconocido por la Unesco, lo que
reﬂeja el carácter patrimonial de
España en su conjunto. A pesar
de ese exclusivo reclamo –encabezado por La Alhambra de
Granada, la Sagrada Familia de
Barcelona y La Mezquita Catedral de Córdoba–, sólo el 12,5% de
los turistas que visitan España
tiene una motivación cultural, lo
que viene a representar unos
ocho millones de visitantes con
un gasto de 9.000 millones de
euros. Son cifras relevantes, pero
no acordes a la riqueza de la que
disponemos y sobre todo del ﬂujo

Presidente: Mauricio Casals

inmenso de turistas que llega al
país. Es un campo en el que obviamente estamos obligados a mejorar, pues disponemos de lo más
determinante, aquello que nos
convierte en privilegiados frente
a la casi totalidad de estados del
mundo, joyas artísticas en cantidad y calidad. En este terreno la
administraciones tienen que
asumir su responsabilidad como
lo han hecho en otros relacionados con la oferta turística. Tal vez,
todo pase porque los gestores
públicos sean capaces de evaluar
nuestro magníﬁco catálogo con la
ambición necesaria para ir más
allá. No es fácil, claro, pero tal vez
la gestión cultural y patrimonial,
que ha avanzado en los últimos
años, no esté aún a la altura, especialmente en promoción internacional, de los tesoros que tiene
entre manos.

La clave
● Sólo el

12,5% de los
turistas que
visitan España
tiene una motivación cultural
para realizar su
viaje a nuestro
país

Adjuntos al director: C. Morodo

P.12
Vicepresidente: Joaquín Parera

Jefes de redacción: S. Alonso, J. R. Puyol,

Ira

Irene V

N

o
de
as
años) en
desgraci
Científic
lo alto d
de la esc
costó a l
hechos,
cómplic
con la ví
con las i
pecho qu
Tampo
persona
algo tan
probable
su vida n
infernal
Por es
con la ir
delito o
ilusione
blement
esa ira q
males de
Es hum
negativa
les pero
nunca a
porque e
daño inc
internos
tante pe
forma ca
mando t
y activid
equilibr
liberar l
marchán
nar.
El per
clave de
perdón e
de la ira
salud; n
tradicio
es el arm
seriame
llamado

Pr
Sa

UEL PRATS

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 47

O.J.D.: 62555

TARIFA: 13338
€ DEL 2018
26 D’AGOST

el Periódico
E.G.M.:
363000 47

ÁREA: 362 CM² - 34%

SECCIÓN: ESPECTACULOS

DIUMENGE

26 Agosto, 2018

LLL
Jo sempre busco desafiar-me a mi
mateixa, buscar coses diferents i variades, però de vegades se’n troben i
de vegades no. Per exemple, vaig estar a punt de treballar amb Lars Von
Trier, però estava embarassada.
M’encanten els directors que tenen
un món estrany.
— Fer de Donatella Versace era un risc,
i va sortir amb matrícula d’honor.
¿Com es va enfrontar al repte de fer
d’algú a qui coneix?
— Quan m’ho van proposar em vaig
quedar en xoc. Però alhora em fascinava la idea. Només em vaig atrevir
a acceptar-ho quan vaig trucar a Donatella. Ella no formava part del desenvolupament de la sèrie ni estava
involucrada de cap manera, però em
va dir: «Si algú ho ha de fer, prefereixo que siguis tu». Confiava en mi i
no podia defraudar-la, així que vaig
posar tot el meu afecte i respecte en
el personatge. Vaig estar mesos preparant-lo i vaig disfrutar moltíssim. Quan vaig acabar, em va
fer pena desprendre-me’n, i
això no sempre passa.
— Des de fa bastants anys, sigui més bona o dolenta la pel·lícula en què participa, sempre es destaca el seu treball. ¿En algun moment es va prendre malament
alguna crítica negativa? ¿Li van servir d’alguna cosa?
— Les crítiques negatives t’ajuden a
continuar creixent. Però és veritat
que quan ets molt joveneta poden
resultar devastadores. Has de passar
per aquella etapa per saber relativitzar: ni les bones són tan bones, ni
les dolentes, tan dolentes. Però
això s’aprèn amb el temps i la
distància. En el meu cas, al principi de la meva carrera, les crítiques
em van ajudar a prendre eleccions
més reflexionades. I vaig aprendre
una lliçó primordial: mai pots fer
una pel·lícula pensant en el resultat.
Cal tirar-se a la piscina, provar coses,
no tenir por d’equivocar-te. No pots
pensar quines coses diran perquè és
una cosa que frena molt, i interpretar és un procés viu.
— Si Todos lo saben sortís elegida
seria la seva tercera vegada en la
categoria de millor pel·lícula estrangera, amb Belle Epoque i Todo sobre
mi madre. ¿Com va viure aquestes
experiències en el passat i com ho
viuria ara amb tot el seu bagatge a
Hollywood?
— Les primeres vegades van ser màgiques. El que vaig viure amb els meus
companys de Belle Epoque, amb qui estava tan unida, no se m’oblidarà
mai. Ens van asseure a tots al galliner i cridàvem sense parar cada vegada que algú sortia a l’escenari. I a
més a més, vam guanyar. Imagina’t
quina il·lusió. Amb Todo sobre mi madre, poder donar-li un Oscar a Almodóvar al costat d’Antonio Banderas
va ser increïble. Seria bonic que
aquesta fos la tercera vegada, però
això està en mans dels acadèmics.
Ho viuria amb la mateixa il·lusió i intensitat, això segur. H

‘WEST SIDE STORY’ SIMFÒNIC

Daniel Ligorio
recorda
Bernstein
3 El pianista interpreta al Palau

el compositor nord-americà
ÁLVARO GARCÍA BENITO
BARCELONA

L

transmetem a futures generacions
el que la societat ha decidit que ha
de perdurar».
Tot i així, opina que la recepció
de la música clàssica a Espanya podria millorar. En els últims temps,
aquesta ha quedat relegada a un públic amb una edat cada vegada més
avançada, que no es renova. Les noves generacions a les quals ell mateix forma com a professor del Liceu
«estan molt ben preparades», diu.
Per això postula la creació de «la necessitat d’anar a concerts en la nostra societat». «El que jo faria és
atraure el públic jove posant preus
molt barats», explica el pianista,
que proposa «un o dos euros» per als

es danses simfòniques
de West Side Story arriben
demà al Palau de la Música Catalana de la mà
de Daniel Ligorio (Martorell,
1975), un dels pianistes catalans
amb més projecció internacional, amb motiu del centenari de
naixement de Leonard Bernstein
(1918-1990) , un dels compositors nord-americans més famosos del segle XX.
Ligorio porta un programa
molt especial, que no només se
cenyirà a l’obra de Bernstein,
també inclourà algunes peces de
les Estampes i de L’isle joyeuse de Claude Debussy, ja que aquest
any es commemora
també el centenari de
la seva mort i els populars Quadros d’una exposició del rus Modest
Mussorgsky.
«El nucli del programa són les danses
simfòniques del musical de Bernstein, en un
arranjament firmat
per ell per a orquestra
i traslladat al piano
per M. Hautley» explica Ligorio. Les obres segueixen un recorregut
per la música Occidental d’est a oest. D’aquí 33 El pianista Daniel Ligorio.
ve que East and West Side Story sigui el títol
que presenta el programa. «Hi ha un gest de
complicitat allà –explica el pianista–, és un
joc de paraules en el
qual, a l’interpretar
música dels Estats Units, música joves de menys de 20 anys i així
de Rússia i música de Debussy, «aconseguir que s’aficionin».
que és francesa, s’estableix una
En el futur treball, Ligorio comptrajectòria que mostra també di- ta amb projectes tan ambiciosos
verses formes en la composició». com una gravació de les danses
simfòniques de West Side Story, en
honor a Bernstein. I, una vegada
UN O DOS EUROS / En vista de l’interès d’aquest programa, el pia- acabat el projecte d’East and West Sinista es mostra optimista: «La de Story, avança que vol «començar
música clàssica és com els cine- un nou programa» en què unirà Alfòrums –argumenta–, allà es fan béniz amb Debussy, representant
reposicions de pel·lícules clàssi- una «trobada imaginària entre els
ques, nosaltres fem el mateix, dos compositors a París». H

«Transmetem a futures
generacions el que la societat
ha decidit que ha de perdurar»
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Clàssica i ballet
M. CH.

LIGORIO, PER ESGOTAR L’ESTIU AL PALAU. El pi-

anista de Martorell Daniel Ligorio, que ha
construït una sòlida carrera, ofereix al Palau un recital dedicat, per una part, als
centenaris de Debussy i Bernstein, amb
Estampes, L’isle joyeuse i les danses simfòniques de West Side Story, i, per l’altra, a
un clàssic de Mússorgski com Quadres
d’una exposició. La proposta encara forma
part de la programació estiuenca del Palau.
27/VIII PALAU DE LA MÚSICA 20 H

CIRERETA AMB EL QUARTET CASALS. Després de

l’experiència de Prégardien (divendres) i
l’aposta per les noves generacions amb
Levit (dissabte), la Schubertíada conclou
la seva edició número 26 amb un clàssic
del festival. El Quartet Casals, o sigui Vera
Martínez Mehner, Abel Tomàs, Jonathan
Brow i Arnau Tomàs, tornen a casa després d’haver interpretat aquesta tempora-

da la integral de quartets de corda de Beethoven a les grans places internacionals
(i després d’haver-la estrenat a la Schubertíada i a L’Auditori). Hi interpretaran
la magna obra de Joseph Haydn Les set últimes paraules de Crist a la creu. El poeta
Josep Pedrals serà l’encarregat de narrar
els set textos.
2/IX CANÒNICA DE VILABERTRAN 21 H

SETEMBRE ÉS PER AL BALLET. El setembre comença amb la gala que els responsables
d’IBStage, el curs d’estiu de Barcelona, organitzen amb estrelles internacionals del
ballet. Un centenar d’estudiants avantatjats arribats de tot el món (fins al dia 29
se’ls pot veure treballar a l’Institut del Teatre) compartiran escenari al Liceu amb
el Ballet de Catalunya i amb figures com
l’étoile de l’Òpera de París Myriam OuldBraham, Ígor Tsvirko del Bolxoi o Dmitri
Semionov del Semperoper Ballet, entre
molts d’altres.
1 I 2/IX GRAN TEATRE DEL LICEU 20.30 I 18 H
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Òpera i Lied

Clàssica

MARICEL CHAVARRÍA

LA VETERANIA DE PRÉGARDIEN. El tenor ale-

many és la primera de les tres cites, seguit
d’Igor Levit i el Quartet Casals, que formen la traca final de la Schubertíada de
Vilabertran, el pròxim cap de setmana.
Christoph Prégardien va deixar un gran
sabor de boca l’any passat en aquesta mateixa plaça amb un inoblidable Winterraise,en què va demostrar el seu grau de maduresa i expressivitat. Aquesta vegada
canta bàsicament Schubert i els icònics
Lieder eines fahrenden Gesellen de Mahler. Hi va amb un altre gran al piano, l’austríac Julius Drake.
31/VIII. CANÒNICA DE VILABERTRAN. 21 HORES

DESCOBRINT BARÍTONS. La setmana comença a Vilabertran amb una proposta de baríton jove –també el gran Matthias Goerne va començar al festival de l’Empordà
de novell– que debuta en la Schubertíada
cantant La bella molinera de Schubert. Es

P.15

diu Andrè Schuen, és originari del Tirol
del Sud (Itàlia) i va créixer parlant tres
llengües (judeocastellà, italià i alemany),
versatilitat reflectida al repertori. Premi
Echo Klassik 2016, es va formar a
Salzburg i ha cantat al Wigmore Hall de
Londres, el Konzerthaus de Viena o el festival de Heidelberg. El futur del lied.
27/VIII. CANÒNICA DE VILABERTRAN. 21 HORES

NOVA ‘FLAUTA MÀGICA’. El Palau de la Música acull una nova òpera de la factoria del
tenor Sergi Giménez Carreras, amb un repartiment local i l’Orquestra Terrassa 48
dirigida per Xavier Puig. És una producció de La flauta màgica de Mozart, amb
direcció escènica de Jesús Fernández i el
ballet i cor NovAria. Entre les veus, Sarah
Zhai Strauss o Núria Vilà com a Pamina;
César Cortés o Carlos Cremades com a
Tamino, Joan Garcia Gomà i Jorge Tello
com a Papageno o Judith Prados i Anna
Farrés com a Reina de la nit.
2/IX. PALAU DE LA MÚSICA. 18.30 HORES

M. CH.

LIGORIO, PER

anista de M
construït un
lau un reci
centenaris
Estampes, L
niques de W
un clàssic
d’una expos
part de la p
lau.

27/VIII PALAU D

CIRERETA AM

l’experiènci
l’aposta per
Levit (dissa
la seva edic
del festival.
Martínez M
Brow i Arn
prés d’have

VEU AMB MÈRIT PROPI. Zalon va començar a

destacar tant per la seva veu com pel fet de
ser un dels coristes i persones de confiança
de la gloriosa Amy Winehouse. La seva
carrera després de la desaparició de la cantant londinenca ha estat ascendent, tot i
que fins fa dos anys l’aficionat local no el
tenia gaire ubicat. Això, però, es va esmenar gràcies a la seva joint venture amb The
Gramophone Allstars Big Band, una pro26 Agosto, 2018
posta en què rendien homenatge a grans fi-

apreciades els últims temps de la programacióPAÍS:
del Jamboree,
Españaés l’escollit –juntament amb la seva banda versàtil– per abaixar el teló del San Miguel Mas i Mas FestiPÁGINAS: 43
val, amb una proposta atapeïda de soul i
funk. TARIFA:
A més d’aquests
addictius,
18537ritmes
€
l’aficionat podrà degustar la dansa amb
Sheri Masala i els Masala Bollywood DanCM² - 37%
cers, iÁREA:
una sèrie420
de convidats
com ara Gigi
McFarlane o el Little Light Gospel Choir.
31/VIII. TEATRE COLISEUM. 21 HORES

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 112394
E.G.M.: 612000
SECCIÓN: CULTURA
XAVIER CERVERA

Zalon, dues nits al Jamboree

actuar al Primavera Sound, i The Black
Angels van demostrar que la psicodèlia
rock, de què són referents des de fa quinze
anys, continua gaudint de molt bona salut
a les seves mans. A més, la formació texana
es considera una banda de música de protesta, i el discurs antiestablishment de la
psicodèlia dels seixanta continua vigent
als seus treballs, com és el cas del seu últim
àlbum, Death song.
1/IX. APOLO. 21 HORES

IGOR LEVIT A LA
SCHUBERTÍADA
1/IX. VILABERTRAN. 21 HORES

Si actualment els intèrprets necessiten tenir
personalitat per destacar, Igor Levit s’emporta
la palma. El jove pianista rus nacionalitzat
alemany és, amb Daniil
Trifonov, el gran talent
masculí de la nova generació al teclat. La Schubertíada, fidel al seu
esperit d’apostar per
joves artistes amb discurs propi, el porta per
primera vegada a Vilabertran després que el
maig passat actués al
Palau de la Música de
Barcelona. Ve amb
un programa de grans
clàssics –l’Adagio de
la 10a Simfonia de Mahler amb arranjaments
de Ronald Stevenson,
i la Sonata núm. 20 de
Schubert–, més
una curiositat de Mendelssohn: una selecció
dels seus Lieder ohne
Worte.

Òpera i Lied
MARICEL CHAVARRÍA

LA VETERANIA DE PRÉGARDIEN. El tenor alemany és la primera de les tres cites, seguit
d’Igor Levit i el Quartet Casals, que formen la traca final de la Schubertíada de
Vilabertran, el pròxim cap de setmana.
Christoph Prégardien va deixar un gran
sabor de boca l’any passat en aquesta mateixa plaça amb un inoblidable Winterraise,en què va demostrar el seu grau de maduresa i expressivitat. Aquesta vegada
canta bàsicament Schubert i els icònics
Lieder eines fahrenden Gesellen de Mahler. Hi va amb un altre gran al piano, l’austríac Julius Drake.
31/VIII. CANÒNICA DE VILABERTRAN. 21 HORES

DESCOBRINT BARÍTONS. La setmana comença a Vilabertran amb una proposta de baríton jove –també el gran Matthias Goerne va començar al festival de l’Empordà
de novell– que debuta en la Schubertíada
cantant La bella molinera de Schubert. Es

Clàssica i ballet
diu Andrè Schuen, és originari del Tirol
del Sud (Itàlia) i va créixer parlant tres
llengües (judeocastellà, italià i alemany),
versatilitat reflectida al repertori. Premi
Echo Klassik 2016, es va formar a
Salzburg i ha cantat al Wigmore Hall de
Londres, el Konzerthaus de Viena o el festival de Heidelberg. El futur del lied.
27/VIII. CANÒNICA DE VILABERTRAN. 21 HORES

NOVA ‘FLAUTA MÀGICA’. El Palau de la Música acull una nova òpera de la factoria del
tenor Sergi Giménez Carreras, amb un repartiment local i l’Orquestra Terrassa 48
dirigida per Xavier Puig. És una producció de La flauta màgica de Mozart, amb
direcció escènica de Jesús Fernández i el
ballet i cor NovAria. Entre les veus, Sarah
Zhai Strauss o Núria Vilà com a Pamina;
César Cortés o Carlos Cremades com a
Tamino, Joan Garcia Gomà i Jorge Tello
com a Papageno o Judith Prados i Anna
Farrés com a Reina de la nit.
2/IX. PALAU DE LA MÚSICA. 18.30 HORES

M. CH.

LIGORIO, PER ESGOTAR L’ESTIU AL PALAU. El pi-

anista de Martorell Daniel Ligorio, que ha
construït una sòlida carrera, ofereix al Palau un recital dedicat, per una part, als
centenaris de Debussy i Bernstein, amb
Estampes, L’isle joyeuse i les danses simfòniques de West Side Story, i, per l’altra, a
un clàssic de Mússorgski com Quadres
d’una exposició. La proposta encara forma
part de la programació estiuenca del Palau.
27/VIII PALAU DE LA MÚSICA 20 H

CIRERETA AMB EL QUARTET CASALS. Després de

l’experiència de Prégardien (divendres) i
l’aposta per les noves generacions amb
Levit (dissabte), la Schubertíada conclou
la seva edició número 26 amb un clàssic
del festival. El Quartet Casals, o sigui Vera
Martínez Mehner, Abel Tomàs, Jonathan
Brow i Arnau Tomàs, tornen a casa després d’haver interpretat aquesta tempora-
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da la integral de quartets de corda de Beethoven a les grans places internacionals
(i després d’haver-la estrenat a la Schubertíada i a L’Auditori). Hi interpretaran
la magna obra de Joseph Haydn Les set últimes paraules de Crist a la creu. El poeta
Josep Pedrals serà l’encarregat de narrar
els set textos.
2/IX CANÒNICA DE VILABERTRAN 21 H

SETEMBRE ÉS PER AL BALLET. El setembre comença amb la gala que els responsables
d’IBStage, el curs d’estiu de Barcelona, organitzen amb estrelles internacionals del
ballet. Un centenar d’estudiants avantatjats arribats de tot el món (fins al dia 29
se’ls pot veure treballar a l’Institut del Teatre) compartiran escenari al Liceu amb
el Ballet de Catalunya i amb figures com
l’étoile de l’Òpera de París Myriam OuldBraham, Ígor Tsvirko del Bolxoi o Dmitri
Semionov del Semperoper Ballet, entre
molts d’altres.
1 I 2/IX GRAN TEATRE DEL LICEU 20.30 I 18 H
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El Petit de Cal
Erily Roger
Mas actúan en
el Petit Palau

1

yST
Kf:
4
FOTO: Roger Mas comparte
cartel con Joe Dol man
El programa 'Músiques Sensibles' del Palau de la Música Catalana-Petit Palau contará con
las actuaciones de dos músicos
de la demarcación de Lleida,
como son Roger Mas, que compartirá cartel con Joe Dolman,
y Joan Pons, conocido artísticamente como El Petit de Cal Eril,
los días 10 y 2 1 de noviembre,
respectivamente.
La nueva edición de 'Músiques Sensibles' se abrirá el 18
de octubre en el Palau de la
Música Catalana y el resto de
los artistas harán lo propio en
el Petit Palau: Carmen Boza,
Intana,

Gemma

Humet,

Ali-

dé Sans, Xoel López y London
Community Gospel Choir.

P.17

mésestiu
extra
25 Agosto, 2018
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DISSABTE
25 D’AGOST DEL 2018

el Periódico

43

CARLOS MONTAÑÉS

ESTRENA A LA TARDOR

Els secrets de
‘Si no t’hagués
conegut’
La nova sèrie de TV-3 finalitza
el seu rodatge al Palau de la Música
ALBA GIRALDO
BARCELONA

S

ón les 22.00 hores al Palau
de la Música Catalana. El recinte s’omple d’actors i figurants. Comença el rodatge. Silenci, so, càmera... ¡i acció! Pablo Derqui, Andrea Ros, Javier Beltrán i Miquel Garcia es transformen
en l’Eduard, l’Elisa, l’Óscar i el Lluís
Antich, respectivament. Els personatges acaben de veure un concert.
Es repeteix l’escena diverses vegades. L’emblemàtic auditori de Barcelona aquesta vegada no obre les
portes a un espectacle musical, sinó
que més aviat les tanca per acollir el
final de la gravació de la sèrie Si no
t’hagués conegut, que TV-3 preveu estrenar el dilluns 15 d’octubre.
El rodatge de la producció ha

acabat amb controvèrsies en la trama i molts secrets i incògnites per
descobrir. «Ha sigut molt intens»,
explicaven els actors. La gravació va
començar al maig i va finalitzar dimarts, 21 d’agost, i s’ha concentrat
en 70 dies de treball. La ficció, de 10
capítols, compta amb la col·laboració de Diagonal TV i de la Conselleria de Cultura. Entre l’elenc destaquen Pablo Derqui. Andrea Ros i
Mercedes Sampietro.
«La sèrie és una història de personatges, de sentiments, de passió,
que entra en alguna cosa que va més
enllà del realisme a què estem acostumats», deia Sergi Belbel, guionista de Si no t’hagués conegut. I és que,
després d’alguns titubejos, Belbel finalment revelava que la realització
tindrà un «toc de ciència-ficció».

33 Pablo Derqui i Andrea Ros, dimarts, al Palau de la Música, en el rodatge de ‘Si no t’hagués conegut’.
Tot i això, l’autor ha volgut remarcar que la producció és, bàsicament,
una història d’amor entre els dos
protagonistes que «flirteja i juga
amb altres gèneres com la comèdia i
el drama».
EL DESTÍ, PROTAGONISTA / L’Eduard, el
personatge interpretat per Derqui,
és la clau de tot. Gairebé omnipresent en tota la sèrie, serà el protagonista i eix vertebrador de la trama.
«M’he hagut de deixar portar, no
pensar, he fet un esforç molt gran»,
explicava l’actor. Els seus companys
l’han definit com un superman, ja
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que ha treballat molt per interpretar les dificultats del seu paper. Actors i productors no han revelat gaires coses de la trama; la mantenen
com un secret dins dels molts misteris que es preveuen en aquesta producció de la cadena pública catalana.
Kiko Ruiz Claverol (Ventdelplà), i
Joan Noguera han dirigit la sèrie i
Sergi Belbel, que va idear la
història, s’ha encarregat del guió
amb l’ajuda de Cristina Clemente i
Roc Esquius. Completen el repartiment els actors Paula Malia, Montse
Guallar, Javier Beltrán, Miquel Garcia, Abel Folk i Sergi López, entre

d’altres. El pilar que subjecta la
sèrie és l’amor entre els dos protagonistes. L’Eduard (Derqui) és un
empresari casat amb l’Elisa (Ros) i
pare de dos fills. La seva vida farà un
gir inesperat quan una desgràcia
que ell mateix provoca indirectament el colpeja brutalment. Ningú
sabrà com reduir el seu dol, però
l’aparició d’una dona gran misteriosa (Sampietro) farà que recuperi
les ganes de viure. «Intentarà desesperadament superar el trauma», segons Derqui. I és que en la sèrie no
hi ha antagonistes, «l’únic enemic
és el tràgic destí». H
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De reüll
Maria Palau

Barceló
cancel·lat

L’

abril passat, el Palau de la Música va convocar una
roda de premsa, amb tota la grandesa que
acostumen a tenir aquests actes, per explicar els
continguts de la seva pròxima temporada. La trobada
amb els periodistes va estar pràcticament centrada en
una de les activitats programades, la que es presumia
que seria la més rellevant: una performance de Miquel
Barceló durant un concert previst per a la primavera
vinent. Segons es va dir llavors, l’artista mallorquí tenia
pensat ruixar amb fang l’arquitectura modernista de
l’edifici que va projectar Lluís
L’artista està Domènech i Montaner, patrimoni
de la humanitat. Posteriorment, la
bregat en
va cancel·lar l’acció i la
accions en el institució
manera que va decidir per
patrimoni,
informar-ne va ser publicar un text
però el Palau breu i poc clarificador a la seva web.
se n’ha desdit Tan sols hi diu que no es pot fer
perquè tècnicament és inviable. Fa
uns dies, les agències i els diaris han intentat esbrinar el
significat d’aquest missatge, però continua sent molt
confús. Es fa estrany tot plegat, i molt més enllà
d’aquesta falta greu de comunicació. Barceló, que tot el
que té de punk no ho té de descerebrat, es pot vantar de
mans bregades en intervencions artístiques viscerals en
espais patrimonials (a la Biblioteca Nacional de França,
també amb fang, fa un parell d’anys), però és justament
a Barcelona on li han posat un límit a la seva creativitat.
Vejam si a la pròxima roda de premsa del Palau de la
Música en traurem l’entrellat.
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Bernstein, el símbol americà
Avui fa 100 anys que va néixer el compositor i director d’orquestra que amb èxits com
‘West Side story’ i ‘On the town’ va marcar un abans i un després al teatre musical
TEXT

Z. WOOLFE I J. BARONE / NYTIMES

Un home, un país i una era es van unir
amb Leonard Bernstein. Després de 150
anys d’inseguretat en un país amb la mirada posada en la cultura europea, el
Nou Món va trobar un líder. Compositor, director d’orquestra, pianista i estrella mediàtica, Bernstein va ser el músic del segle americà. Atrevit i arrogant,
tendre i sentimental, algú amb qui costava treballar per la seva desesperació
per complaure. Les qualitats de Bernstein eren també les dels Estats Units. Va
néixer fa 100 anys, el 25 d’agost, i els
seus èxits semblen ara irrepetibles. Qui
podria escriure avui West Side story?
Qui podria unir Brahms i els Beatles a la
televisió i aconseguir milions d’espectadors? A quines al·lusions polítiques
de l’esquerra dedicaria una revista de
Nova York una portada el 2018? Mai hi
haurà un altre Bernstein, però el seu llegat és clar i segur. Quan va morir, el
1990, va deixar-nos l’encàrrec d’escoltar música de tot tipus amb un entusiasme infinit, de crear noves obres i de
fer reviure les antigues, d’intentar que
la cultura fos accessible a tothom.
Per commemorar l’aniversari del naixement de Bernstein, diversos periodistes del New York Times posen el focus en
moments clau de la seva carrera, conversen amb músics que ell va dirigir i elogien la seva manera febril de conduir
una orquestra. Esperem capturar amb
aquest article una mica de l’energia i la
influència d’una de les figures més ineludibles de la història de l’art.

Una partitura revolucionària
La incursió de Bernstein a Broadway el
1944 amb On the town és famosa pel número de New York, New York, convertida en un himne de la ciutat. Però l’èxit
de l’obra va més enllà: té l’estètica més
juvenil i atrevida de Bernstein, alhora
que posa les bases per a West Side story.
Quan va escriure On the town, Bernstein
tenia vint-i-cinc anys i triomfava ràpidament. Havia protagonitzat el seu debut inesperat com a director de la Filharmònica de Nova York i havia estrenat la seva Simfonia número 1.
L’estrena del musical estava plena de
subversions subtils. En el moment més
àlgid de la Segona Guerra Mundial tenia
al repartiment una ballarina japonesa,
Sono Osato, i el número d’obertura barrejava ètnies i identitats. La partitura és
explícitament menys política, però barreja els gèneres musicals amb el talent
d’algú que havia irromput a Broadway
des d’una sala de concerts. Hi ha molta
música a la peça –30 minuts són purament orquestrals– i es llegeix com una
visió panoràmica de la ment musical de
Bernstein. L’estil democràtic d’On the
town va proliferar durant l’edat d’or de
Broadway i segueix viu avui. També és
present en la indiscutible obra mestra
West Side story, tot i que a On the town
predomina l’impuls juvenil del creador,
una energia que es nodreix a vegades de
la imprudència. Aquest esperit pot ser

Leonard Bernstein dirigint l’Orquestra
Simfònica de Londres en una imatge
d’arxiu. IAN SHOWELL / GETTY

un risc per als productors d’avui, però és
també una oportunitat per fer un musical tan engrescador com aquest.

Un geni d’influència permeable
Han existit directors d’orquestra tan
genials com Bernstein, però fins ara mai
hi ha hagut un comunicador musical
amb el seu humor, energia i genialitat.
Del 1958 al 1972, Bernstein va transformar els concerts per a joves en classes
televisades. Després de convertir-se en

Reediten
‘El maestro invita
a un concierto’
El centenari de Leonard Bernstein també serà present a casa
nostra. Per commemorar-lo, Siruela reedita El maestro invita a
un concierto, el volum que recull
les quinze lliçons magistrals de
Bernstein sobre música. El compositor hi explica conceptes com
els acords i les simfonies de manera divertida i assequible a tothom.
En paral·lel, la música de West
Side story aterrarà dilluns al Palau
de la Música amb un concert del
pianista Daniel Ligorio. El músic
també interpretarà Estampes i
L’isle joyeuse, de Debussy, per
commemorar enguany els 100
anys de la mort del francès.

director de la Filharmònica de Nova
York va repensar els concerts seguint el
model dels programes que havia fet a la
CBS. Va començar una actuació inoblidable analitzant l’obertura de la Simfonia número 5 de Beethoven mentre ell
i els músics es passejaven per una partitura gegant. “No s’hauria pogut inventar una metàfora millor de l’arrogància
americana”, diu el crític i historiador
Joseph Horowitz.
“¿Veieu com és de fàcil?”, preguntava després que la Filharmònica hagués
interpretat la Marxa nupcial de Mendelssohn. El públic esclatava en rialles
–“¿Tan fàcil?”, deia–, però és que les
explicacions de Bernstein feien que tot
fos senzill. Va introduir Gustav Mahler
i Charles Ives. Va retre homenatge a
Hindemith i Stravinsky. Va desmitificar compositors vius mostrant que
eren gent normal i corrent. Va opinar
sobre els Beatles i Simon & Garfunkel.
Va assenyalar l’esnobisme dels concerts i va tractar la música com un aliment que es pot empassar sencer, sense distingir entre alta i baixa cultura.
Tot ho il·luminava, tot era interessant,
Elvis ens ho havia fet passar tan bé com
Mozart. Que res d’això ens soni estrany
el 2018 és el testament de la seva influència permeable.

La profunditat de Shakespeare
La primera nota de West Side story no
pot esperar el baixista, aterra una mica
abans d’hora. La mateixa impaciència
inunda l’obra, perquè Bernstein tam-
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poc es podia esperar a l’hora de traslladar tot el que sabia sobre teatre musical
a Broadway el 1957. Els compositors
d’òpera li havien ensenyat que la música és caràcter. A West Side story escrivia
sobre joves de dues bandes enfrontades
que s’apoderen de l’odi i també de les
hormones del final de l’estiu. No és d’estranyar que ja al pròleg estiguin empunyant una arma.
La partitura és un conjunt de ritmes
creuats impetuosos. Bernstein treballava amb algunes de les millors lletres mai
escrites per la mà de Stephen Sondheim, i juntament amb Arthur Laurents va
crear una de les millors dramatúrgies.
Comparat amb altres musicals no hi havia gaires diàlegs. Per compensar-ho, la
partitura havia de ser densa i dotar la
música de la profunditat que Shakespeare aconseguia a través del vers. Això
explica en part per què el ritme de l’obra
s’articula en capes. Bernstein utilitza
formes llatines per definir els personatges porto-riquenys. Quan l’amor del
Tony i la Maria es converteix en música, ho fa amb ritmes dispersos. I l’himne Somewhere és compassat fins que
apareix el malson dels amants, que sona com un tiroteig. Quan parlem de
Bernstein pensem en ell com un melodista, i és cert que les línies vocals de
West Side story són meravelloses. Però
cap autor de musicals ha utilitzat mai el
ritme d’una manera tan efectiva com ell
ho va fer per deixar-nos escoltar el cor
humà just quan salta endavant, just
quan està a punt d’esclatar.◆
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QUADERN D’ESTIU

Turisme de whisky i
arquitectura a Escòcia

Les rutes del whisky escoceses
cada any creixen en nombre de
visitants i les destil·leries a poc
a poc comencen a fer centres especials per atendre’ls, en alguns
casos amb edificis arquitectònicament espectaculars. P. 04-05

Centenari del naixement de
Leonard Bernstein

Avui es compleixen els 100 anys
del naixement d’un dels grans
compositors nord-americans,
Leonard Bernstein, autor de
West Side story. El Palau de la
Música el recordarà. P. 08
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TV3 barreja amor i ciència-ficció
a ‘Si no t’hagués conegut’
La televisió pública acaba el rodatge de la seva nova aposta per a la tardor, una sèrie creada per
Sergi Belbel i protagonitzada per Pablo Derqui, Andrea Ros i Mercedes Sampietro

Pablo Derqui i Andrea Ros donen vida a l’Eduard i l’Elisa, la parella protagonista de Si no t’hagués conegut. CCMA

TEXT
ALEJANDRA PALÉS

És de nit al Palau de la Música i un grup
d’uns cinquanta extres segueixen les indicacions per rodar una de les escenes
de Si no t’hagués conegut, la nova sèrie
de TV3 per a aquesta tardor. És l’última
jornada d’un rodatge intens, especialment per a Pablo Derqui, el protagonista gairebé omnipresent d’aquest drama
romàntic amb tocs de ciència-ficció que
s’estrenarà el 15 d’octubre a la televisió
pública catalana.
Derqui interpreta l’Eduard, un home
de mitjana edat, casat feliçment amb
l’Elisa (Andrea Ros), amb qui té dos fills.
Però la seva vida farà un gir inesperat
arran d’una desgràcia que ell provoca
indirectament. Al darrere de la sèrie hi
ha Sergi Belbel, que ha comptat amb el
suport de Cristina Clemente i Roc Esquius en l’escriptura del guió. “La idea
era fer una sèrie de gènere però sense
deixar de banda que fos una història de

personatges i de sentiments, de passions. Els dos personatges troncals –
l’Eduard i l’Elisa– viuen conflictes que
els fan anar més enllà del realisme que
trobem en sèries convencionals”, explica Belbel, que remarca que, bàsicament,
Si no t’hagués conegut és una història
d’amor. L’autor, que feia 22 anys que no
treballava de manera continuada per a
TV3, assegura que la seva nova ficció
flirteja amb diferents gèneres, d’una
manera similar a com ho han fet sèries
com Twin Peaks o A dos metros bajo tierra. “La sèrie té un toc de ciència-ficció, però hi ha capítols que tenen un
punt de comèdia i també hi ha molt drama”, assenyala.

Una sèrie que vol sorprendre
Tant el creador com els actors parlen
amb cautela de la sèrie, ja que no volen
desvelar gaires detalls d’una trama que,
diuen, no deixarà indiferent. “És una sèrie que volem que sorprengui molt els
espectadors”, assegura Oriol Sala-Pa-
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tau, responsable del departament de
ficció de TV3. Jaume Banacolocha, conseller delegat de Diagonal TV, productora de la sèrie, assegura que aquest és
un dels seus projectes més ambiciosos,
superior fins i tot a La catedral del mar,
una de les seves últimes produccions.
“El meu personatge està molt present a la sèrie, ha sigut un esforç molt
gran”, explica Derqui, que afegeix que,
a partir d’una pèrdua molt gran, l’Eduard té la possibilitat de reinventar-se,
una experiència en què jugarà un paper
clau una dona misteriosa interpretada
per Mercedes Sampietro. L’actor admet
que aquesta experiència ha sigut una de
les més exigents de la seva carrera, ja
que pràcticament apareix a totes les seqüències de la sèrie. “Quan es va plantejar el projecte, aquesta era una de les dificultats, i es va arribar a pensar en la
possibilitat que el personatge el fessin
diferents actors, una opció que no vaig
voler”, confessa Belbel sobre el tour de
force que implica interpretar el paper de

l’Eduard. “Necessitàvem un Superman
per fer el personatge i el Pablo va aparèixer com caigut del cel”, explica el creador.
Aquest Eduard pràcticament ubic té
el seu contrapunt en el seu amor, l’Elisa. Andrea Ros destaca que mai, fins a Si
no t’hagués conegut, havia treballat en
un projecte en què pogués mostrar tantes facetes d’un mateix personatge.
L’actriu defineix l’Elisa com “una dona
forta, amb especial sensibilitat per l’art
i la música, i profundament enamorada
de l’Eduard”. Tot i que la parella i el seu
amor són el motor de la sèrie, l’univers
de Si no t’hagués conegut es completa
amb els familiars i amics de l’Eduard i
l’Elisa. Els seus puntals són l’Òscar (Javier Beltrán) i la Clara (Paula Malia), la
seva colla. “L’Òscar és l’amic incondicional de l’Eduard, una mena de Sancho
Panza. La seva història també és
d’amor, però d’un altre tipus, el de
l’amistat pura”, assegura Beltrán.
La família de l’Eduard és la seva connexió amb la realitat. Aquest és el paper
que juguen el germà i la cunyada del
protagonista, el Pere (David Vert) i la
Tere (Muguet Franc), però també la seva mare, interpretada per Montse Guallar. “Ella és una mare molt patidora i
molt pendent del seu fill”, explica l’actriu, que afegeix que el personatge està
ferit per la mort del seu marit, a qui dona vida Sergi López. El repartiment de
la ficció es completa amb Miquel Garcia, Abel Folk, Òscar Jarque, Eli Iranzo i Olalla Escribano.
La idea de la sèrie va sorgir en paral·lel a la d’una obra de teatre que, amb
el títol Si no te hubiera conocido, es va estrenar l’abril a Madrid. Belbel, que va dirigir el muntatge protagonitzat per
Unax Ugalde i Marta Hazas, assegura
que la peça teatral, que no es podrà veure a Barcelona, i la sèrie de televisió són
totalment compatibles perquè acaben
agafant camins diferents.

Possible continuïtat
Si no t’hagués conegut s’estrena amb
una primera temporada de 10 episodis
–normalment TV3 en fa 13– perquè, segons Belbel, aquesta és l’extensió que li
demanava la història. “Si n’hagués fet
més, hauria sigut estirar el xiclet. Preferia que quedés concentrada en aquests
deu capítols”, explica, tot i que assegura que una segona temporada és més
que possible. “La bíblia ja està redactada”, confessa.
En l’atmosfera de la sèrie hi jugarà un
paper molt important la música, que
“tindrà una incidència argumental en
una part de la història”, segons explica
Belbel. Per això, la productora ha confiat en un dels noms destacats de l’escena
pop catalana, David Carabén. El líder de
Mishima ha compost la capçalera, la
banda sonora i dues cançons inèdites.◆
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Miquel Barceló se
replantea cubrir el
Palau de la Música
de Barro
El artista Miquel Barceló finalmente no realizará en abril del próximo
año una intervención artística en el Palau de la
Música de Barcelona,
consistente en cubrir de
barro el edificio modernista, pero se «repensará» su colaboración para
ver con qué otros proyectos puede estar presente durante la temporada. Fuentes del Palau
señalaron ayer que ante
«las limitaciones técnicas y patrimoniales» que
han ido surgiendo al irse
concretando cómo podría ser este trabajo,
también se ha cancelado
el concierto «performático» previsto para los días 8 y 9 de abril, junto al
Orfeó Català y los Coros
de la Escuela Coral. Está
previsto que durante el
mes de septiembre se
trabaje en la reformulación del proyecto. Efe
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E1Palaude la Mfisicacancelala <<performance>>
de MiquelBarcel5
R,B,- Barcelona
E1 pintor Miquel Barcel6 finalmente no realizar~ en abcil del
pr6ximo afio una intervenci6n
artistica en elPalau dela Mfisica
consistente en cubrir de barro el
ed’fficio modernista,pero se ~repensar~>> su colaboraci6n para
vet con qu~ otros proyectos puede estar presente durante la
temporada.

Fuentes del Palau indicaron
ayer a Efe que ante~daslimitaciones t~cnicas y patrimoniales~>
que hart ido surgiendo al irse
concretandoc6mopodria ser este
trabajo, tambi~nse ha cance]ado
el concierto ~perform~tico~previsto para los dias 8 y 9 de abril,
junto al Orfe6 Cata]~ y los Coros
de la Escuela Coral.
E1pasadorues de abril, el director artistico del Palau, Victor

Garcia de Gomar,explic6 en rueda de Prensa que laintenci6n era
~cambiar1~ piel del propio Palau,
pr~cticamente borrar lo que hay,
convertirlo en una cuevm~. Sin
embargo, Garcia de Gomar ya
reconocia en aquelmomentoque
habia limites, porqueel e~ffficio
del Palau es patrimonio de la
humanidad.
Sobre el concierto, avanz6que
se preveia que pintor y mfisicos
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ocuparan el escenario, donde se
debiaestrenar una obra encargada al compositor PascalDusapin,
de unos quince minutos de duraci6n, aunque tambi~n con mfisica improvisada y con grabaciones estereof6nicas realizadas en
la cueva francesa de Chauvet.
Barcel6, adem~s, en di~logo
con los cantantes, teuia previsto
entrar y salir de escena ~disparando barro contra los coros~ y

tambi~n crear una ((escultura
sonorm), que debia permanecer
en el Palau durante unas semahas.

Esta previsto que durante el
mes de septiembre se trabaje en
la reformulaci6n del proyecto y
se yea qu6 tipo de colaboraci6n
puede acabm-existiendo entre el
Palau y Miquel Barcel6, artista
pl~stico invitado de la pr6xima
temporada.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 39

O.J.D.: 10971

TARIFA: 464 €

E.G.M.: 92000

ÁREA: 115 CM² - 10%

SECCIÓN: SOCIEDAD

21 Agosto, 2018

Barceló redefinirá
su ‘performance’
en el Palau de la
Música por causas
patrimoniales
M. E. V. PALMA

■ El artista mallorquín Miquel
Barceló redefinirá la intervención que tenía que llevar a cabo
en abril de  en el Palau de la
Música Catalana “por motivos
técnicos y patrimoniales”. “El
edificio es Patrimonio Mundial”,
comentan desde la institución,
“y los técnicos no han podido
dar luz verde a la propuesta porque esa protección conlleva una
serie de limitaciones”, agregan.
Explicaron que han tenido
que cancelar las dos actuaciones-performance con las que el
artista quería llenar de barro el
escenario de Domènech i Montaner para convertirlo en una
cueva. La acción del pintor pasaba por disparar barro sobra las
musas que hay en el escenario,
“un grupo escultórico protegido
y que fue restaurado hace unos
años”, apuntan desde el Palau.
Los conciertos se tenían que celebrar el  y el  de abril y contaban con la participación del Orfeó Català.
A partir de septiembre, se redefinirá la colaboración con el
artista y el Palau “con la finalidad
de continuar trabajando juntos
en el proyecto”.
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Barceló desiste de cubrir de barro el
Palacio de la Música de Barcelona
(EFE) El pintor Miquel Barceló finalmente no realizará en
abril del próximo año una intervención artística en el Palau
de la Música de Barcelona consistente en cubrir de barro el
edificio modernista, pero se «repensará» su colaboración para ver con qué otros proyectos puede estar presente durante
la temporada. Fuentes del Palau indicaron que ante «las limitaciones técnicas y patrimoniales» que han ido surgiendo al
irse concretando cómo podría ser este trabajo, también se
canceló el concierto performático previsto para abril.
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» BARCELÓ NO CUBRIRÁ EL PALAU
El pintor Miquel Barceló no realizará la
intervención artística de cubrir de barro el
Palau de la Música prevista en abril. Fuentes del Palau citadas por Efe indican
“limitaciones técnicas y patrimoniales”.

P.27

avui en dia amb responsable municipal propi i implica 500 persones
del teixit associatiu de la ciutat. Hi
ha més números en creixement:
gairebé 30.000 assistents, prop de
dos-cents mil euros de pressupost i
un impacte econòmic d’un milió
d’euros a la ciutat. I els quilos de
pólvora utilitzats.
La quantitat habitual que es ma20
Agosto, 2018
neja per crear una pirotècnia visto-

33 Un moment de l’Aquelarre de Cervera, festa dedicada a enaltir el mal i la luxúria.

PAÍS: España

sa és de 350 quilos, però aquest any
se’n cremaran en total 450 quilos
PÁGINAS: 43
per augmentar l’espectacularitat
d’una festa que, segons Llorens, va
TARIFA: 6913 €
néixer amb la finalitat de provocar
de forma intel·ligent. «La idea és
ÁREA: 287 CM² trencar alguns estereotips i prejudicis, i parlar de temes com el sexe
amb normalitat. Una cosa que els

FRECUENCIA: Diario

nostres pares potser no podien fer. tagonista principal de la festa, el
L’ADN de l’Aquelarre és la llibertat i Mascle Cabró, el mateixíssim dimoO.J.D.: 68371
el fet de provocar mitjançant espec- ni en persona amb un penis gegant
tacles que facin pensar i fomentin que ejacula [amb espuma] damunt
E.G.M.: 363000
la cultura i el teixit associatiu de de la gent. És l’Escorreguda del
Cervera», destaca.
Mascle Cabró, un moment de catar27%
SECCIÓN: VERANO
No en va, l’Aquelarre no està de- si col·lectiva acompanyat de foc i
dicat a cap sant patró sinó a enaltir música. Hi ha altres punts àlgids a
el mal i la luxúria. Allà hi ha el pro- la cita, com ara l’Encesa de la Uni-

per nens a l’Aquelarret. «Hi ha
molts esdeveniments de l’Aquelarre als quals ells no poden assistir,
per això tractem que sentin que hi
ha un espai per a ells mitjançant
l’Aquelarret», comenta Gemma Sala, que és al capdavant dels Diables
de Cervera Carranquers.
I com cada any, l’esoterisme i la
gastronomia es viuran de dia a la Fira del Gran Boc. H

BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANÇA

LIMITACIONS TÈCNIQUES I PATRIMONIALS

Barceló no llançarà fang
L’artista i el Palau de la Música cancel·len una acció conjunta
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Palau de la Música i Miquel Barceló han decidit cancel·lar les dues
intervencions de l’artista previstes
per al mes d’abril en què el mallorquí volia omplir de fang l’escenari
de Domènech i Montaner amb l’objectiu de convertir-lo en una cova.
La marxa enrere de la institució i el
creador es deu a «motius tècnics i
limitacions patrimonials», ja que
l’auditori modernista és Patrimoni
de la Humanitat.

La voluntat de Barceló era sortir
«disparant fang» contra els membres del Cor de l’Orfeó Català mentre interpretaven una obra de Pascal Dusapin, alumne favorit de Xenakis, alhora que sonava el soroll
gravat en 3D a la cova de Chauvet
(França), amb «les gotes i els ecos
propis», per acabar generant una
«escultura sonora».
Les actuacions, previstes per al 8
i 9 d’abril, es van anunciar durant
la presentació de la temporada del
Palau, a la primavera, llavors el seu

director artístic adjunt, Víctor Garcia de Gomar, ja ho va advertir: «La
idea és canviar la pell del Palau i cobrir-lo de fang. Però hi haurà què
veure fins on es pot arribar». Una
acció en la línia de la realitzada el
2016 a París, a la Biblioteca Nacional de França.
De moment el recorregut ha sigut curt, i ara el creador i l’auditori estan «redefinint» la col·laboració arran de la «impossibilitat de
materialitzar el que l’artista tenia
en ment». H
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33Barceló, ultimant l’obra amb argila de la Biblioteca Nacional de França.
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Keep calm
Isabel-Clara Simó

Raimon

N

o sé si l’heu sentit o l’heu vist,
però jo estic commocionada: L’últim recital
de Raimon és una
obra mestra. Està
compost per dos CD i
un DVD. Rememorar Veles e vents, i
d’altres sobre el gran Ausiàs March,
que Raimon va popularitzar, et posa un
nus a la gola. Com Espriu. Com altres
clàssics en llengua catalana. I a sobre,
la cançó protesta, quan va elevar als
escenaris el neguit de tota una societat, i ho fa d’una manera tan vibrant
com cap d’altre. Sentir de nou el Diguem no posa la pell de gallina.
Penso també en l’empenta dels valencians, en l’arravatament, en la valentia, en unes circumstàncies que, la
majoria, són negatives: una castellanització sembla que insuperable, una
corrupció pública monstruosa, i sobretot la manca d’un Joan Fuster (que
tant va contribuir al començament de
la carrera de Raimon) que feia una mena de lideratge intel·lectual, respectat
a tot arreu.
Sabeu? La sacrosanta Constitució
espanyola, aquella que Moisès va bai-

Raimon va ser un
terratrèmol, va ser el crit
d’alerta contra la dictadura.
Amb una guitarra i la seva
veu
xar del Sinaí, té un article en què prohibeix la col·laboració entre “comunidades autónomas”, i està dedicat als Països Catalans. Veure el Rivera ensenyant un mapa dels Països Catalans i
dient que som imperialistes, a més
d’un profund analfabetisme, significa
els ressorts inconscients d’aquella
cruenta guerra per aniquilar-nos a tots
plegats.
El resultat és que hem funcionat,
obedientment, com si fóssim mons diferents. Hi ha absurds com els llibres
de text, que serien més rendibles per a
la població global dels Països Catalans.
Raimon va ser un terratrèmol, va
ser el crit d’alerta contra la dictadura.
Amb una guitarra i la seva veu. Aquest
disc, L’últim recital, va ser enregistrat
en directe al Palau de la Música Catalana el 27 de maig del 2017. La qualitat
és altíssima. L’emoció, d’aquella que et
fa aigua als ulls. Gràcies, Raimon. Per
existir, per cantar i per ser tan bo.
Quan em rabejo per la situació actual, ja sé què he de fer: escoltar L’últim recital, i saber que tenim raó. Des
del 1707/1714.
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La performance que Barceló
volia fer al Palau és inviable
La sala i l’artista mallorquí estudiaran altres propostes
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Barceló també va intervenir amb fang les vidrieres de la Biblioteca Nacional de França l’any 2016
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FRANÇOIS HALARD / PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Dialogar amb l’arquitectura del
Palau de la Música és una cosa
que s’ha demostrat molt desitjable per als artistes plàstics, a qui
la sala els convida a exposar, instal·lar o fer-hi performaces. Però
no sempre és fàcil. Sobretot quan
el creador és atrevit i insubornable com Miquel Barceló. La proposta deperformancequel’artista mallorquí planejava per a la
temporada vinent, i en què volia
utilitzar fang per –metafòricament i físicament– cobrir, tapar i
negar l’espai modernista, incloses les muses de l’hemicicle dissenyat per l’escultor Eusebi Arnau, no ha superat l’exigent examen tècnic que obliga un espai
declarat patrimoni de la
humanitat.
L’espectacle, que havia de tenir lloc els dies 8 i 9 d’abril del
2019 i finalment s’ha cancel·lat,
va despertar gran expectació en
ser anunciat. Ja fa temps que el
més cotitzat dels artistes vius espanyols no és present a Barcelona, i la naturalesa de la proposta,
que ell mateix havia anat perfilant en entusiastes converses
amb la direcció artística del Palau, feien encara més interessant
que tornés.
També ha estat cancel·lat l’encàrrec al compositor francès
Pascal Dusapin, una peça de 15
minuts que estava previst que interpretessin membres de l’Orfeó
Català, contra qui l’artista projectava llançar fang durant l’actuació. Barceló volia crear una
escultura sonora, incorporant
els sons gravats a l’interior de la
cova de Chauvet (França). Això
és, les gotes quan cauen, els res-

sons propis de l’espai primitiu...
Un projecte expositiu ambiciós, i
fins i tot més il·lusionant i interessant tenint en compte el fet
que l’espai arquitectònic amb
què havia de dialogar està superprotegit.Tanvigilatquenoespot
ni fer un forat a la paret per penjar-hi un quadre.
Al final, les limitacions que
planteja el Palau són infranquejables. “Però la pregunta que li fa
el Palau a Barceló, és a dir, com
vol ocupar l’espai, com s’imagina
a si mateix conquerint-lo, ocupant-lo, visitant-lo, explicantLA PERFORMANCE AMB FANG

La protecció de l’espai
arquitectònic obliga a
cancel·lar l’espectacle
dels dies 8 i 9 d’abril
V Í C T O R G A R C I A DE G O M A R

“La pregunta a Barceló
continua oberta;
volem mantenir
l’enfocament i la flama”
lo... continua oberta”, assegurava ahir Víctor Garcia de Gomar,
artífex d’aquesta col·laboració
única. “És una mena de work in
progress. I ara estem senzillament en un compàs d’espera per
veure què pot sortir d’aquí. Volem mantenir l’enfocament i la
flama”, afegeix.
Poques vegades en la seva història com a espai cultural el Palau haurà provocat un exercici
intel·lectual tan exigent. Com
que no pot fer-se? El guant s’ha
llançat.
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Es diria que el diàleg entre arts
plàstiques i arquitectura que
proposa l’actual direcció del Palau ha passat, en aquest cas, a un
pla real, un pla de conversa quotidiana de l’artista amb l’edifici
en la que hi ha moments harmoniosos i moments difícils, negatives frustrants, dialèctica seductora, propostes novadores.
Ja quan el mes d’abril passat es
va presentar el projecte, tot feia
intuir que la necessària sobreprotecció del Palau seria un hàndicap. Tot i això, els tempos amb
què treballen els artistes plàstics
no tenen res a veure amb el calendari avançat que porta l’escena de la clàssica i ja no diguem
l’operística. No és fins que, ara fa
pocs mesos, Barceló troba el
temps, entre exposició i exposició internacional, per submergir-se en la idea que les parts no
poden analitzar si és factible.
“Encaraquefamésdedosanys
que parlem de la proposta, les coses cristal·litzen i es concreten al
cap del temps”, explica De Gomar. “Ara cal veure com vehiculem la participació de Barceló; és
necessari donar-se temps. Però
que no sigui possible la proposta
no significa que no es faci res. El
projecte de diàleg amb les arts
plàstiques segueix endavant”.
D’altra banda, Barceló, un creador que ha treballat sempre
amb matèries primeres molt orgàniques, cercant un retorn a
l’origen,alacavernaprimitiva,és
el punt de partida sobre el qual
s’han de formalitzar les idees de
la temporada entrant. Fins i tot el
seu art esquitxa les pàgines del
programa. “Això segueix igual.
Barcelócontinuasentartistavinculat a la temporada 2018-2019”,
conclou el director artístic.
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Miquel Barceló, durant la intervenció que va fer fa dos anys
a la Biblioteca de França ■ FRANÇOIS HALARD

Barceló no
‘enfangarà’
el Palau
El Palau de la Música
i l’artista cancel·len
les ‘performances’
previstes per al 2019
Redacció

BARCELONA

El Palau de la Música i Miquel Barceló han decidit
cancel·lar les dues actuacions amb què l’artista
mallorquí volia omplir de
fang l’escenari de Domènech i Montaner per convertir-lo en una cova per
“motius tècnics i limitacions patrimonials”, segons van informar ahir
fonts de la institució. Els
espectacles s’havien de fer
el 8 i 9 d’abril del 2019 i havien d’incloure una composició inèdita de Pascal
Dusapin de 15 minuts. La
voluntat de l’artista mallorquí era sortir “disparant fang” contra els
membres dels cors de l’Orfeó Català i contra les muses que hi ha al fons de l’es-

cenari tot reproduint el so
enregistrat en 3D a la cova
de Chauvet (França), amb
“les gotes i els ecos propis”,
per acabar generant una
“escultura
sonora”.
Aquest projecte expositiu,
semblant al que Barceló va
efectuar fa dos anys a la Biblioteca de França, estava
lligat al concepte de l’origen, leitmotiv de la temporada 2018/2019. En vista
de la “impossibilitat de
materialitzar el que l’artista tenia al cap”, s’està “redefinint” la col·laboració
entre Barceló i el Palau de
la Música. En la presentació, a l’abril, de la temporada del Palau –que inclou
noms com ara els de Philip
Glass, Juan Diego Flórez i
Gustavo Dudamel–, els
responsables de la institució van ressaltar que la
intervenció seria “molt
respectuosa” amb les “limitacions patrimonials i
arquitectòniques del Palau”. ■
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EL PALAU DE LA MÚSICA
CANCEL·LA L’ACTUACIÓ
DE MIQUEL BARCELÓ

El somni de Miquel Barceló de convertir el
Palau de la Música en una cova de fang, de
moment, no serà possible. El Palau ha
cancel·lat l’actuació-concert que l’artista
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mallorquí havia de fer amb Pascal Dusapin
i els Cors de l’Orfeó Català el 8 i 9 d’abril
del 2019 perquè el projecte és “impossible
de materialitzar per motius tècnics i

limitacions patrimonials”. La col·laboració
entre Barceló, que havia de disparar fang
contra els cors i fer “una escultura sonora”,
i el Palau s’està “redefinint”.
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El ‘chollo’ de
los Millet en
Fornells: una
concesión por
15 euros al año
Ports ya ha iniciado los trámites para recuperar la vivienda
del expresidente del Palau
de la Música. ●1ÁHJOB
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La familia Millet apura su concesión
en Fornells por un precio simbólico
X%FTEFFMEFKVMJPFTUÁFOQSFDBSJPX&MDBOPOBOVBMFTUBCMFDJEPSPOEBMPTRVJODFFVSPT
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sión inicial estaba a nombre de la
mujer de Fèlix Millet, recientemente fallecida.
Es muy probable que sea el último verano de los Millet en esta
residencia de primera línea de
mar del puerto de Fornells, de la
que disfrutan gracias a dos concesiones que se remontan a 1959
y 1961 por las que se han estado
pagando unos cánones anuales
realmente simbólicos. La información recabada por este diario
apunta a que el importe anual to-
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Ports de les Illes Balears ha iniciado ya algunos de los trámites
relacionados con la finalización,
el pasado 29 de julio, del periodo
de vigencia establecido para los
concesiones menores que en su
día se heredaron de la Demarcación de Costas con el traspaso de
competencias. En concreto, se ha
puesto a disposición de los interesados la documentación y la
información necesaria para la renovación de estos permisos,
siempre que sea posible.
Estas renovaciones no son factibles en el caso de las propiedades en régimen de concesión menor que se usan como vivienda.
Según detalla la información de
Ports, estos inmuebles pasaron
hace veinte días están en precario, es decir, a expensas de que se
ejecute la reversión de la concesión y se incorporen al inventario
de bienes públicos.
En esta situación se encuentran cuatro viviendas situadas en
la calle Governador de Fornells.
Dos de estas pertenecen a la familia de Fèlix Millet, empresario
catalán condenado por el escándalo del Palau de la Música. Según ha podido saber este diario,
estas dos propiedades están siendo disfrutadas en estos momentos por unos amigos de la familia. Cabe recordar que la conce-
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tal de estos dos cánones apenas
ronda los quince euros.
En Menorca hay otros bienes
inmuebles afectados por concesiones menores dependientes de
Ports. Tres en Fornells son especialmente complejas al ocupar
parte de una residencia, por lo
que merecerán por parte de la
administración pública un análisis pormenorizado. Además hay
dos concesiones en Ciutadella,
que en principio se renovarán al
ser servicios de uso portuario.
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Joan Baez i el pas del temps
El 15 d’agost de
1969 començava el festival de
Woodstock;
aquella primera
jornada es va
Gemma
cloure amb un
Busquets recital, que evocava la calma i
Cap Roig
els missatges
de pau i amor, els d’una Joan
Baez (Nova York, 1941) que
transmetia força i serenor. Recorden els presents que l’última
cançó, We shall overcome, de Pete Seeger, una de les majors influències per a Joan Baez, va ser
molt més que l’última cançó del
primer dia de festival: una pregària, una oració. A un any del 50è
aniversari de l’estiu de Woodstock, Joan Baez va tancar l’actuació del 15 d’agost al Festival
de Cap Roig amb l’espiritual negre Swing Low, sola, sense guitarra, una figura aparentment
fràgil als seus 77 anys. Amb la
veu erosionada per l’experiència,
la seva interpretació despullada
va provocar els mateixos sentiments de reivindicació i d’esperança que aquell We shall overcome a Woodstock.
Joan Baez va passejar la seva
llegenda folk i d’un passat compromès en un concert emotiu, un
clam a l’activisme, i tot un exercici d’honestedat. Al torn de Me
and Bobby McGee, “una cançó
de Kris Kristofferson, que canta———————————————————

Joan Baez va emocionar Cap Roig amb un recital intens ■ CAP ROIG FESTIVAL / JOSÉ IRÚN

Va dedicar ‘Més
lluny’, de Llach, als
“‹political prisoners›”
de Catalunya; crits de
llibertat a la grada

va Janis Joplin i també canto jo”,
va recordar Baez, va aparèixer a
escena la jove Grace Stumberg.
“Hi ha cançons del meu repertori
que no podria fer i la Grace
m’ajuda en les parts més altes”,
va explicar just abans d’interpretar Forever young. Bob Dylan,
sempre present en el repertori
de Joan Baez, va iniciar el concert amb Don’t think twice, it’s all
right i la dolça cançó d’adeu Farewell Angelina. Va ser amb una
de les composicions més cèle-
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bres de Joan Baez, Diamonds
and rust (1975), un lament dirigit
a l’antic amant, amb el qual el
cercle de Bob Dylan semblava
haver-se tancat. Quedarien uns
bisos en els quals no podia faltar
el Blowing in the wind, corejada
tímidament per unes grades
còmplices.
Joan Baez va actuar a Cap
Roig dins la seva gira de comiat
demostrant la gran dama del folk
que és i fent-se seu un repertori
de versions, amb els quals es

conclou que hi ha cançons que
són patrimoni del poble; tant ho
van ser Imagine, de John Lennon; The boxer, de Simon i Garfunkel, com El rossinyol, que
Joan Baez va incloure en l’àlbum
Gracias a la vida (1974) junt amb
altres temes d’aquest cançoner
popular i patrimonial.
Propera i íntima amb el públic
el seu homenatge a tots els “political prisoners in Catalonia” va
arribar amb Més lluny, el fragment de Viatge a Ítaca de Lluís
Llach. Va ser un moment de comunió, reivindicatiu i solemne.
Ovacionada i amb crits de “llibertat”, al final de la cançó, Baez va
respondre l’escalf amb una frase
que és llegat: “Amb els anys he
après que no pots plorar i cantar
alhora; anem a cantar.” Joan
Baez ja havia cantat Més lluny,
el 2015 al Palau de la Música,
després que l’escriptora Liz Castro li escrivís explicant-li el cas
català. Baez va ser una de les
signants del manifest Let the
Catalans Vote.
El compromís de Joan Baez
s’havia deixat escoltar abans
amb una cançó dedicada als immigrants i als refugiats, també a
l’apoderament de la dona amb el
folk feminista Silver Blade i quan
va relatar el dia que el president
Obama havia entonat Amazing
Grace perquè no havia trobat les
paraules de consol davant la injustícia.
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Hospital
VithasXanitInternacional
Perteneciente
al gruposanitarioVithas,haobtenido
porsegun
davezconsecutiva
la acredJtacbn
enseguridad
y calidadotor
gadapor Joint Commission
International(JCI). VithesXanit
continua
deestaformasiendounodelos 14hospitoles
acredi
tadosentoda Espa~a.Mercedes
Mengibar
es su directora
gerenteJoint Commission
Internationales la entidadlider
mundialen evaluaciony acreditaci~ndel cumplimiento
de
est~ndares
decalidadencentros
sanitarios.
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Redacci~n
El Hospital Vithas Xanit Intemacional,
perteneciente al grupo sanitario Vithas,
ha obtenido por segundavez consecutiva la acreditaci6n en seguridad y calidad otorgada por Joint CommissionInternational (JCI). Vithas Xanit contimia
de esta formasiendo uno de los 14 hospitales acreditados en toda Espafia.
Joint Com~nissionInternational es la
entidad lfder mundial en evaluaci6n y
acreditaci6n del cumplimientode estS.ndares de calidad en centros sanitarios.
El Hospital Vithas Xanit lnternacional
fue acreditado pot primera vez en el
afio 2014y este afio ha sido nuevamente reacreditado pot esta organizaci6n,
que es el organismo evaluador de mayor prestigio a nivel mundial, una divisi6n de Joint CommissionHealthcare
Organitations (JCAHO)que tiene comofinalidad mejorar la calidad de la
atenci6n en la comunidadinternacional, facilitando servicios de acreditaci6n en todo el mundo.
"En Vithas Xanit llevamos afios trabajando en un Modelode Hospital basado en la calidad yen las personas y esta acreditaci6n supone un reconocimiento a esta forma de entender nuestra organizaci6n. Para nosotros la calldad es una forma de pensamiento y actuaci6n, que se traduce en 6tica asistencial yen buenos resultados en salud.
Ademfis,s61o si disfrutamos y le ponemos pasi6n a 1o que hacemos, podemos
dar ese valor afiadido que hace posible
que las cosas sean diferentes y esto se
convierte, no s61o en la excelencia profesional sino en c6mopodemos hacer
sentir a nuestros pacientes, alas personas, comotinicas. Es 1o que hemosido
haciendo afio tras afio, mejorando, no
s61o para ofrecer servicios, sino para
construir la mejor Experiencia del Pa-
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ciente", explica Mercedes Mengfbar,
directora de la Zona Costa del Sol de
Vithas, quien afiade, "estamos felices
de haber sido reconocidos a nivel mundial por este organismoque Ileva mils
de 50 afios dedicado a la mejora de la
calidad y la seguridad de las organizaciones sanitarias y sociosanitarias".
En el grupo Vithas, adem~sde Vithas
Xanit. el Hospital Vithas Vithas Internacional-Nuestra Sefiora de Amdrica
en Madrid cuenta tambidn con esta
acreditaci6n.
En julio de 2017 amboshospitales del
grupo Vithas recibieron la comunicaci6n oficial de la JCI que reconocfa la
calidad y la seguridadde los pacientes.
Ungalard6n que fue entregado oficialmenteel pasadorues de abril en el acto
celebrado en el Palau de la Mfisica Catalana, y que se realiz6 en el marcodel
acto anua] de entrega de los Premios
Avedis Donabediana la Calidad Asistencial y los certificados de los centros
acreditados por la JCI en 2017.
Joint Commission
es a dfa de hoy la organizaci6n con m~is experiencia en
acreditaci6n sanitaria de todo el mundo. En la actualidad acredita cerca de
20.000 organizaciones a nivel mundial.
La informaci6ny la experiencia obtenidas al evaluar estas organizaciones se
utiliza a su vez para actualizar los est~indares peri6dicamente, adecufindolos
as/a los cambiosde los servicios sanitarios. Y el procesode evaluaci6n de la
JCI est~ disefiado para adaptarse alas
caracterfsticas legales, religiosas y culturales de cada pa~’s y est~i centradoen
la atenci6nal paciente.
Desarrolla un enfoque asistencial que
tiene al paciente comoeje central y requiere una atenci6n interdisciplinaria

basada en sus necesidades. Evalfia la
calidad de la atenci6n del paciente a lo
largo del proceso de asistencia, desde
su llegada a la organizaci6n basra el
momentodel alta. Los estfindares destacan especialmente los contenidos
centrados en la seguridad del paciente
y la reducci6n de riesgos en los procesos clfnicos y asistenciales.
El Hospital Vithas Xanit lnternacional
estfi situado en la localidad de Benalrn,’idena (M~ilaga)yes el hospital privado de referencia de la Costa del Sol.
Cuenta con rags de 7811 profesionales,
250 de ellos mddicosliderados pot expertos de reconocidoprestigio nacional
e internacional, que garantizan un servicio sanitario de calidad ofreciendo a
los pacientes los t~ltimos avances diag~
n6sticos y terapduticos.
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Sin lugar a dudas, se trata de un hospital Internacional. El cuarenta por ciento de los pacientes son extranjeros
procedentes de mils de 115 nacionalidades diferentes, a los que ofrecen una
atenci6n personalizada teniendo en
cuenta sus valores y su cultura. Para
ello, cuentan con el DepartamentoInternational Services. disponible las 24
horas del dfa, que ofrece una atenci6n
personalizada a pacientes extranjeros
en 16 idiomas: ingles, francds, alemfin, holandds, finland6s, sueco, danes, ruso, ~irabe, italiano, japon6s, chino, etc. y que trabajan en coordinaci6n
con las diferentes fireas del hospital
para asegurar que los pacientes y sus
familias reciban un trato personalizado, de calidad y una excelente asistencia mddica ¯
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La cantaora Mayte Martín amb l’Orquestra de Cadaqués a l’assaig d’ahir a Barcelona

MAS I MAS FESTIVAL
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pia i sincera”. El setembre de fa
tres anys van debutar al mercat
discogràfic amb un àlbum gravat a
la Nova Jazz Cava de Terrassa.
Al cap d’un temps la formació es
va ampliar al format de septet i va
gravarl’àlbumSmack7Dab,publicat ara tot just fa un any. La música
pròpia i original i la llibertat interpretativa continuaven sent dues
de les premisses fonamentals, i el
mes de febrer passat la cosa va pujar un esglaó més quan precisament el Jamboree els va donar la
possibilitatde gravar el seu primer
concert en directe, que a més va
aparèixer a la sèrie Jamboree Live!
Des d’aleshores les coses han
anat canviant substancialment, perquè el que era una
formació moderadament
nodrida de música ara
ha esdevingut un col·lectiu de quinze instrumentistes, encapçalat pels
originalsOriolVallèsiJoan
Casares, a qui cal sumar
Lluc Casares (saxo i arranjaments), Jöel González (piano i arranjaments), i també Pau Sala, Joan Mar Sauqué, Pol Omedes, Òscar Latorre, Albert Costa, Alba
Pujals, Joan Codina, Irene Reig,
HéctorFloría,PauVidaliPereMiró. Anuncien obra d’aires simfònics que no deixarà ningú insensible.
ENTRADES AMB FINS UN
entradasdevanguardia.com
15% DESCOMPTE CLUB VANGUARDIA

“Amb aquest Falla s’han
fet moltes vulgaritats”
Mayte Martín canta ‘El amor brujo’ amb l’Orquestra de Cadaqués
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

P

er celebrar els trenta
anys de l’Orquestra de
Cadaqués, la formació
orquestral
ofereix
dues vetllades excepcionals amb la participació de la
cantant Mayte Martín, que interpretarà El amor brujo, de Manuel
de Falla –“S’han fet moltes vulgaritats amb aquest Amor”, diu–, sota la direcció de Joan Enric Lluna.
Els concerts –amb un programa que es completa
amb Vistes al mar,
d’Eduard Toldrà, i la
Simfonia núm. 40 en sol
menor, K.550 de W.A.
Mozart, que l’orquestra
ja va interpretar en la seva
primera actuació, fa 30 anys
a Cadaqués– tindran lloc avui a la
platja de Sa Conca de la localitat
empordanesa, i demà al Palau de
la Música (21 h), dins el cicle BCN
Clàssics.
Amb aquests concerts es tanca un cercle?
Doncs sí, perquè un dels primers
Amor brujo que vaig cantar a la
meva vida va ser amb l’Orquestra
de Cadaqués, crec que fa 22 anys,
allà mateix. Em van buscar i amb
el temps veus que ha estat una de

les orquestres amb qui he tingut
més complicitat, i són una gent
molt professional.
Què recorda d’aquell concert?
És difícil, en 22 anys has viscut
moltes coses, has tocat amb molta
gent, llocs diferents... Però la sensació es queda amb tu, i la veritat
és que va ser bonic treballar amb
ells.
Com ha estat el retrobament
ara amb l’Orquestra?
El primer assaig serà aquesta tarda [ahir per al lector]; el que passa
és que realment és molt fàcil quan
l’orquestra funciona, ja que no cal
fer-hi res més que respectar l’obra
com està escrita i sentir-la quan
l’estàs cantant. Tot ique encara no
hagi passat, ja et puc anticipar
com serà El amor brujo amb ells
després de 22 anys. Perquè indubtablement durant aquest període
de temps en mi hi ha hagut una
maduresa, un canvi de registre,
expresso les coses d’una altra manera. I l’instrument també és canviant, vull dir, la veu també canvia
i la manera d’expressar i d’abordar les peces. I això ja ho sé abans
de posar-m’hi, abans de cap assaig. Saps que serà diferent a
aquella primera vegada.
I de l’orquestra?
Encara que no l’hagi seguida de
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prop, quan una orquestra té un nivell, hi ha un criteri musical i està
dirigida d’una manera determinada, no t’has de preocupar de res.
Li agradava més com sonava
la seva veu llavors que ara?
Aquesta pregunta me la faig cada
dia,quan em poso acantaroescolto alguna cosa meva antiga. Soc
conscient que m’ha canviat molt
el timbre, el color de la veu, però
ANIVERSARI

L’Orquestra de
Cadaqués celebra 30
anys amb concerts a
Cadaqués i Barcelona
APORTACIÓ

“El que jo aporto a
l’‘Amor’ és conservar
la veu flamenca i la
partitura de Falla”
també et dic que plantejar-me si la
Mayte Martín de fa vint anys
m’agrada més que la d’ara seria el
mateix que si tu et plantegessis si
t’agradaves més quan tenies vint
anys menys que ara. No s’ha de fer
aquestplantejament,perquèlare-
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White Summer, el mercat on ca

Festival sen

El públic tasta les múltiples propostes que ofereix el Wh
SÍLVIA OLLER
Girona

alitat és que es guanyen coses i se’n
perden d’altres. En la majoria dels
casos ens fem persones més sàvies,
més profundes, més reflexives, però també se’ns atrotina més la pell,
se’ns afluixen els músculs. És natural.
Atès que El amor brujo és una
peça flamenca, li és més beneficiosa per a la seva veu actual?
Chavela Vargas sempre va ser una
deessa, però quan l’escolto sempre
m’agrada més a les seves obres més
recentsquequanerajove.Quanera
més gran tenia tota la càrrega de la
vida i dels anys, i això per mi la feia
més atractiva. Tot i que també és
veritat que potser això és més fàcil
d’acceptar en els altres que en una
mateixa. Cal aprendre a estimar-se
en totes les etapes de la vida.
Aquest encàrrec d’aniversari
la fa tornar al flamenc, un gènere
que ha evitat al seu àlbum anterior, Tempo rubato.
Hi estic acostumada, perquè a dins
meu conviuen moltes vies d’expressió. Sempre he estat flamenca,
bolerista, cantautora; sempre he
sentit El amor brujo com una cosa
completament natural i totes les
cosesquehefet,faigifarésónnaturals en mi. No hi ha res que es baralli amb la resta, i en aquest cas en
concret em produeix un plaer infinit perquè és una obra bellíssima.
No saps el que és estar ficada dins
com un element més d’una orquestra d’aquesta envergadura, i sentirhi tots els elements...
Tant llavors com ara la seva interpretació de l’obra de Falla no
està gens dramatitzada.
Gens, efectivament. Jo em deslligo
de la part dramàtica, perquè dins
meu no hi ha aquest registre ni
m’interessa. Em sembla que El
amor brujo s’ha fet sempre de dues
maneres: per cantants líriques que
estudien l’obra i la canten com és i
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com Falla la va escriure i va voler
que fos, i per les cantaores flamenquesquehiposenlapassió,moltdit
entre cometes segons la meva opinió, i que l’han portada a l’altre extrem, sense que ningú es preocupés gaire per respectar el dibuix
melòdic, els temps, les notes... Jo soc al mig: aporto la
veu flamenca, que és el
que originalment ha de
ser, però respectant la
partitura com ho faria una
cantant lírica.
Però no li han demanat
mai...
Sí, per descomptat –i perdona que
t’interrompi–, que dramatitzi, oi?
Sempre m’hi he negat, perquè les
coses per a les quals no he nascut
procuro no fer-les. No faig una interpretació, la part dramàtica de la
peça és una part amb què no
m’identifico. La part recitada de la
peça no la faig i no passa res.
Llavors, què aporta a aquest
Amor fallesc?
Conservar la veu flamenca i, alhora, conservar la partitura.
Per què la considera una obra
única?
És una obra magna de la música espanyola, de la música clàssica en
general. D’altra banda, et diria que
d’aquesta obra se n’han fet moltes
vulgaritats. La línia de l’elegància
és molt fàcil traspassar-la.
Vostè s’ubica en aquesta línia
d’elegància interpretativa en
aquesta peça?
No soc jo qui ho ha de dir, però de
sobrietat, sí. Lliuro el meu sentiment, les meves entranyes, i m’hi
fico. Però el més important és respectar com està creada. I la cantaora el que ha de fer és cantar el que
està escrit.
VENDA D’ENTRADES A
entradasdevanguardia.com
10% DESCOMPTE CLUB VANGUARDIA

Uns nens van en poni i uns altres es deixen caure per un castell inflable. A pocs metres, una
dona de mitjana edat s’emprova
les últimes tendències en ulleres de sol. Uns adolescents fan
temps fent-se fotos per esperar
l’actuació d’un dels seus grups
preferits –dos discjòqueis coneguts gràcies a les xarxes socials–
i un grupet en la trentena s’atura per fer un mos. Com a teló de
fons sona Mississippi, un tema
compost pel duo acústic Blue
Birds, un grup emergent
que reinterpreta temes
de jazz, soul i rhythm
and blues.
Les seves integrants,
Mercè de la Fuente i
Laia Leal, expliquen
que Mississippi és la història d’un home que es passeja pel costat del riu però que
no veu el que té al voltant. “Passa moltes vegades que anem
amb el pilot automàtic sense fer
atenció al que ens envolta”, expliquen les intèrprets. El tema
és una crida a veure més enllà

del nas. És una metàfor
està obligat a fer el pú
trepitja el Mas Gelabe
Serres de Pals, escenar
fa set anys del White S
el festival multiformat q
bina en un gran escena
lliure música, gastrono
art, compres, divulgaci
fica... I que, d’acord am

El públic familia
hi predomina a p
de les sis de la ta
quan el certame
obre les portes

blic variat, no difere
edats. Cadascú hi trob
lloc. Des dels més men
la gent gran. El públic
hi predomina a partir d
de la tarda, quan el c
obre les portes.
Impulsat per Miryam
casas, el White Summe
públic defineix com “
mercat a l’aire lliure”,
tenir molt desperts els
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«El amor brujo» de Falla
reviu amb l’Orquestra de
Cadaqués i Mayte Martín
La formació, que celebra
trenta anys, i la cantaora
l’interpretaran a Cadaqués
i Barcelona els dies 15 i 16
REDACCIÓ CADAQUÉS

L’Orquestra de Cadaqués i la
cantaora Mayte Martín fusionaran el seu art per reviure la mítica
composició de Manuel de Falla, El
amor brujo. Amb aquesta interpretació, es clourà aquest dimecres a les deu del vespre, a Sa Conca, el Festival Internacional de
Música de Cadaqués. L’endemà, a
les nou del vespre, el concert es repetirà al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, dins el cicle
BCN Clàssics.
Aquest concert, que es preveu
que serà un gran colofó per al Festival cadaquesenc i estarà dirigit
per Joan Enric Lluna, coincideix
amb el trentè aniversari de la formació orquestral, una de les més
internacionals que existeix a Catalunya. Justament, l’orquestra va
fer el seu primer concert en aquest
poble dins el marc del Festival i,
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des d’aleshores, ha ofert actuacions arreu del món desgranant
un repertori ampli però amb especial èmfasi en els compositors
contemporanis. A banda de la interpretació d’El amor brujo, l’actuació es completarà amb l’obra
Vistes al mar, d’Eduard Toldrà, i
amb la Simfonia núm.  en sol
menor, K., de Mozart, justament una obra que l’Orquestra de
Cadaqués va interpretar en la seva
primera actuació a Cadaqués.
Jarabe de Palo, a Sa Conca
El Festival, però, encara es reserva
una altra nit apoteòsica. Serà, justament aquest dimarts, a Sa Conca, a les deu del vespre, i de la mà
d’un dels grups catalans més punyents, Jarabe de Palo. Serà un
concert especial on Pau Donés celebrarà els seus  anys i dues dècades de l’edició d’un dels seus àlbums més emblemàtics, La Flaca.
La posada en escena de  palos
serà un escenari net, presidit per
un piano de cua a un costat i un
set de percussió i el cantant en un
altre. Al fons, es projectaran mini
pel·lícules per cada cançó.
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L’Orquestra de Cadaqués torna
als orígens per celebrar els 30 anys
La formació fa dos concerts, un al Festival de Cadaqués i l’altre al Palau de la Música, que inclouen
‘El amor brujo’, de Manuel de Falla, interpretat per la ‘cantaora’ Mayte Martín, i obres de Mozart i Toldrà
TEXT
SÍLVIA MARIMON

“Col·laborar amb l’Orquestra de Cadaqués sempre m’ha fet molt feliç. Tenen
un punt de perill incontrolat, de foc incontrolat, molt llatí, que és precisament el que m’agrada d’ells”, va dir el
2016 el desaparegut director d’orquestra britànic Neville Marriner en la seva última gira amb l’orquestra del petit poble empordanès. Un foc que es va
encendre l’estiu del 1988, quan un grup
de joves músics, molts provinents de la
Joven Orquesta Nacional, va decidir
fundar una nova formació: “Volíem fer
un projecte junts per no separar-nos,
amb gent molt jove provinent d’arreu
del món. A més, l’orquestra donava
una nova dimensió al Festival de Música de Cadaqués”, explica el clarinetista i un dels fundadors de l’orquestra,
Joan Enric Lluna, que actualment la
dirigeix. “Hi havia molta il·lusió i molta energia, i continua amb el mateix esperit”, destaca Lluna. Demà i dimecres
dirigirà l’orquestra en la celebració del
seu 30è aniversari, i ho farà amb un
programa idèntic al del seu primer dia:
El amor brujo, de Manuel de Falla; Vistes al mar, del compositor català Eduard Toldrà, i Simfonia núm. 40 en sol
menor, K.550, de W.A. Mozart. El 15
d’agost l’escenari serà la platja de Sa
Conca, dins el Festival Internacional
de Cadaqués, i el 16 d’agost el concert
es farà al Palau de la Música Catalana,
dins el cicle BCN Clàssics.
La cantaora Mayte Martín serà l’encarregada de posar la veu a una de les
grans obres de Manuel de Falla. Martín ja va interpretar El amor brujo amb
l’Orquestra de Cadaqués quan tenia 30
anys: “Ha canviat el color de la meva
veu, l’expressió; la manera d’abordar-lo
serà diferent”, assegura la cantaora més
de vint anys després d’aquella actuació.
Ha cantat aquesta peça una vintena de
vegades amb directors d’arreu del món

Actuació al Palau dins el cicle BCN Clàssics sota la direcció de Jaime Martín. LORENZO DI NOZZI

i recorda especialment la interpretació
que va fer amb el director Rafael
Frühbeck de Burgos. Per a la cantaora,
la música del compositor andalús canvia molt depenent de si la interpreta
una cantant lírica o una cantaora flamenca: “Està pensada per a una cantaora flamenca, és com llueix, és més natural –explica–. Respecto molt la partitura, m’allunyo de la part teatral i
m’aproximo a la música d’una manera
poc habitual. Canto el que està escrit,
perquè si hi intervens massa la composició es desvirtua”. Martín assegura que
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té molta complicitat amb l’Orquestra de
Cadaqués. “Sona amb una rotunditat i
una sensibilitat poc comunes”, afirma.

Escenaris d’arreu del món
L’Orquestra de Cadaqués té una llarga
trajectòria: ha tocat a Europa, sobretot a
Alemanya, i ha fet gires pel Sud-est Asiàtic, els Estats Units, el Japó... “Hem tingut èpoques més bones i èpoques més difícils, perquè és una iniciativa privada i
mantenir una orquestra a Espanya no és
fàcil, ara però estem en un moment dolç”,
assegura Lluna. La formació combina el

repertori clàssic amb el contemporani i
cada any encarreguen una nova peça a un
compositor. “En gairebé tots els programes hi ha una peça nova d’un compositor
català o castellà”, diu Lluna. El director
està especialment orgullós del Concurs
Internacional de Direcció de l’Orquestra,
que organitzen des del 1992. Des que l’orquestra es va fundar, el 1988, amb Edmon
Colomer, la formació ha treballat amb directors com Neville Marriner, Gennady
Rozhdestvensky, Philippe Entremont,
Christian Zacharias, Jaime Martín o Gianandrea Noseda.◆
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‘Historia Musical del Palau 1908-2018’ divulga la memoria
artística de la institución fundada por Lluís Millet

BLANCA CIA, Barcelona
“El jazz es un arte infantil y primitivo bien digno de los hombres
sencillos que lo practican. Unos
hombres que en el escenario se
mueven como si fueran víctimas
de un ataque epiléptico ….”, escribía Frederic Lliurat en la Revista
Musical Catalana sobre un concierto de jazz del 31 de enero de
1936 en el Palau de la Música del
—¡nada más ni nada menos¡— saxofonista Benny
Carter y el Quinteto del
Hot Club de Francia con
Django
Reinhardt
y
Stéphane Grappelli. El jazz tardó 30 años en volver
al Palau —con la firme oposición del Orfeó Català—
de la mano del empresario
Joan Roselló que el 25 de
enero de 1966 organizó un
concierto con Ella Fitgerald y Duke Ellington. El
éxito fue rotundo, tanto
que el entonces propietario del Jamboree fundó el
Festival Internacional de
Jazz de Barcelona. Desde
entonces, el Palau se suma
a la cita anual, explica
Joan Anton Cararach —director de ese evento— en
Historia Musical del Palau,
1908-2018. Un libro editado por Huygens Editorial
y el Palau con motivo del
110 aniversario de la fundación de la sala de conciertos. Aunque nació como ca- Imagen de la inauguración de la sala del Palau de la Música el 9 de febrero de 1908./ FREDERIC BALLELL.
sa del Orfeó Català en 1891
como sede no oficial desde 1920 Daniel Barenboim
de la mano de Lluís Millet y Amahasta julio de 1937. El músico del
deu Vives, a lo largo de los años se
Vendrell fue, además, el que pro- debutó como
ha convertido en un centro cultumovió conciertos que contaron
ral de las músicas. El volumen
pianista en enero
con la presencia de Maurice Racuenta con las aportaciones de 27
vel en 1924 o de Igor Stravinski de 1962
expertos, 200 fotografías y un auQuien busque en las páginas
en 1933. Fiel a su espíritu social y
tor principal, el periodista musidel libro alguna referencia al
democrático, Casals puso en mar- El Palau fue la sede
cal Pere Andreu Jariod.
caso Palau, el expolio a macha en 1925 la Asociación Obrera
Sitúa fechas determinantes conos de Félix Millet y Jordi
de Conciertos que organizaba no oficial de la
mo algunos estrenos absolutos,
Montull, no la encontrará.
conciertos con el maestro diri- orquesta que fundó
entre ellos el de la inauguración
Solo se habla de “una situagiendo a su propia orquesta en
de la sala el 9 de febrero de 1908
ción dificil” al abordar la
sesiones gratuitas y matinales. y dirigió Pau Casals
con la Filarmónica de Berlín, dirietapa a partir de 2009, cuanLos años 20 fueron una época
gida por Richard Strauss. Las prido estalló el fiasco. “El libro
dorada de la historia del Palau y
meras décadas del Palau concense ciñe a la historia musical y
de los coros del Orfeó que en
traron conciertos y hechos notoel proceso judicial y todo lo
1927 estrenaron en España la
rios, como la primera audición en
que conllevó es otra historia.
primera interpretación de La
España de la Missa en si menor de
Tal vez sería interesante
Missa Solemnis de Beethoven.
Johann Sebastian Bach, con el
hacer otro libro sobre el
Años también complicados: bajo
Orfeó Català. También relata la
Palau en su contexto político,
la dictadura de Primo de Rivera
importancia de Pau Casals, no socomo el periodo de la Repúel Palau se cerró entre junio y
lo como músico, sino como direcblica, la guerra y el más
octubre de 1925. El peso del
tor de la Orquesta que llevó su
actual. Pero eso es otro proOrfeó y su influencia decayó en
nombre y que fue la primera foryecto”, argumenta el director
los años de la República. “Luego
mación musical que tuvo al Palau
del Palau, Joan Oller.

Más de un siglo haciendo
sonar las músicas

Ni rastro
del ‘caso Palau’
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llegó la época más oscura y desde el estallido de la guerra civil y
hasta 1945 el Orfeó no pudo actuar en público porque fue prohibido”, subraya Andreu Jariod.
Mutó a Palacio de la Música con
el franquismo cuando se programaron “Conciertos de educación y descanso” con intérpretes, coros y grupos de cámara
catalanes, como Eduard Toldrà,
Ricard Viñes, Alicia de Larrocha —que debutó a los
siete años— o Maria Canals. Años en los que las
únicas
formaciones
sinfónicas
extranjeras
que pisaron la sala modernista fueron las alemanas
—como la Filarmónica de
Berlín, la de Múnich y Viena con grandes esvásticas en el escenario— para
evidenciar el entendimiento con Franco.
1944 fue importante en
la historia del Palau por el
nacimiento de la Orquesta
Municipal de Barcelona,
que fue dirigida hasta
1961 por Toldrà. “El Palau
fue la casa principal de la
música de Barcelona durante décadas y se nota en
el progresivo incremento
de registros, géneros y de
programadores”, destaca
el autor. Hasta la inauguración del Auditori, en
1999, fue la sede de la Orquesta de Barcelona
(OCB). Los sesenta fue
una década de apertura y, además del jazz, la sala se convirtió
en escenario de la Nova Cançó. A
partir de entonces, la expresión
“hacer un Palau” empezó a ser
sinónimo de un gran concierto y
la utilizaron figuras de la cançó,
desde Serrat, Raimon, Lluis Llach o Maria del Mar Bonet hasta
las actuales.
La lista de solistas, orquestas,
directores y primerísimas figuras
de la lírica que han pasado por el
Palau desde la década de los
ochenta es interminable. Algunos han tejido una especial relación como Daniel Barenboim que
debutó de forma accidental como
pianista en enero de 1962 al sustituir a Alexis Weissenberg que no
pudo llegar a Barcelona por las
nevadas. Aquel jovencísimo Barenboim, de 20 años, cautivó al
público barcelonés que sigue entregado a él con o sin batuta.

Cindy Blackman, curtida junto a Lenny
Kravitz; y un repertorio
con generosas
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Kool & The Gang y
Sílvia Pérez Cruz,
en el Mil·leni
Sílvia Pérez Cruz con Marco Mezquida y Kool & The Gang actuarán en el
Festival Mil·lenni, según avanzó ayer
Concert Studio, que este año celebra
el vigésimo aniversario del evento con
una programación que incluye
nombres como José González, Carlos
Núñez, SAU30, Maika Makovski,

Martha Reeves y UB40. Kool & The
Gang actuará el 19 de noviembre en el
Gran Teatro del Liceo, donde ofrecerán su funky comercial y algunos de
sus grandes éxitos, como «Celebration», «Get Down On It», «Jungle
Boogie», «Joanna» o «Take My Heart».
Por su parte, la artista ampurdanesa Sílvia Pérez Cruz y el pianista
menorquín Marco Mezquida estarán
el 11 de diciembre en el Palau de la
Música Catalana. Los dos intérpretes
alterarán temas propios y versiones.

James Rhodes, e

James Rh
para «dum
Porta Ferr

Sílvia Pérez Cruz, durante una actuación
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MIQUEL GONZÁLEZ

El pianista y escri
Rhodes llega esta
Porta Ferrada par
personalísimas y
nes en las que rep
Chopin y Rachma
Como suele ha
tos, Rhodes habla
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nit

posen ganes, traça i capacitat de
connexió fins a convertir l’actuació en una autèntica festa.
Va passar ahir a la nit a Cap
Roig, el festival que impulsa La
Caixa; els assistents van aguantar
molt poc temps asseguts a les cadires, i de seguida es van posar
drets per ballar, cantar, aplaudir i
corejar els temes que Els Catarres
anaven desgranant sobre l’escenari, procedents en bona part
d’aquest Tots els meus principis, el
seu cinquè disc, que van publicar
al març i que els seus fans ja coneixen tan bé com els anteriors. Marina, Una cançó que em parla de tu,
Perfectes o T’estava esperant van
ser algunes de les cançons
d’aquest treball que es van poder
sentir al recital d’ahir, en què per
descomptat també els va arribar el
orn a peces més antigues de la
banda, des d’aquella emblemàtica
Jenifer que els va fer populars el
2011, fins a clàssics del seu reperori com El setge, Invencibles, Tinín i Tokio.
Hi va haver moments en el recial per a la introspecció i també
per a la reivindicació política
(amb missatge de suport als líders
ndependentistes empresonats),
però l’actuació d’Els Catarres a
Cap Roig va ser sobretot un homenatge a les ganes de viure, d’estimar, de compartir i de passar-ho
bé que demostra la banda en escena i que transmet amb una enorme naturalitat a un públic que surt
del recinte amb una cara d’enorme satisfacció.

La parella de músics en un instant de penombra intimista

Peralada s’entusiasma en l’estrena absoluta del duo format
per Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida

L’emoció de la Sílvia
i la llibertat d’en Marco
ESCENARIOS
Esteban Linés
Peralada

Si fins fa un parell de setmanes
no sabien gaire bé què i com ho
farien, la veritat és que Sílvia
Pérez Cruz i Marco Mezquida
han demostrat que són brillantment veloços, perquè el que van
fer ahir a la nit a l’escenari del
castell de Peralada va ser una
bonica i sentida mostra de creativitat.
En un dels plats destacats del
cartell del Festival del Castell de
Peralada d’aquest any, l’artista
empordanesa i el pianista menorquí van materialitzar finalment un desig covat fa temps. I
ahir a la nit, després d’una jornada molt molla, davant un públic

que havia exhaurit feia dies les
2.000 localitats de l’aforament,
van deixar que durant dues hores la llibertat, la potència i
l’emoció campessin al seu aire
en forma de cançons de tota
autoria i condició.
Com ja van dir quan van presentar el projecte fa unes setmanes al Palau de la Música –davant la significativa presència de
MarionaCarullaiJoanOller–,el
guió de l’estrena absoluta en di-

La parella va oferir
durant dues hores
un repertori
heterogeni de
música, cançó i poesia
P.45

recte d’aquesta col·laboració estava en l’aire. El que no ho estava
i no ho va estar ahir a la nit va ser
l’ús d’aquestes cançons –en el
fons, tant hi feia quines– com un
vehicle per augmentar la llibertat i la potència generada per la
trobada de tots dos.
Van optar per un variat repertori, estilísticament variat a la
teoria, tot i que quan eren a l’escenari solien aparèixer amb diferent textura de l’original. Sílvia Pérez Cruz, armada amb la
seva veu i presència escènica
(formidablement coneguda i
dosificada), i el teclista i compositor insular, amb piano de cua i
piano de paret amb sordina incorporada: la nit va arrencar a
les deu amb la gloriosa My funny
Valentine, un mal·leable clàssic
de Rodgers i Hart que en mans
del duo protagonista va adquirir

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS:
24-25 10 AGOST 2018
DIVENDRES,
TARIFA: 25284 €
ÁREA: 975 CM² - 86%

10 Agosto, 2018

# t u i t s d e c u l t u ra

O.J.D.: 104696

C U L T U R A

He llegit tres vegades
l’original
d’un llibre que sortirà a la
E.G.M.:
612000
tardor. Conec bé el text i, tot i així, acabo amb llàgrimes als ulls
cada cop. I ara noSECCIÓN:
us puc dir què ni
qui, però em fa tanta il·lusió
CULTURA
que no me’n sé estar. #plaersdeditora

¿Se imaginan vivir en un mundo en el que un co
so lleno de mujeres estuviera votando sobre si lo
hombres debemos hacernos la vasectomía oblig
ria después de cierta edad o cierta cantidad de h
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Lolita caracteritzada com a Fedra, un mite amb què s’
BERTA REVENTÓS
Barcelona

U
PERE DURAN / NORD MEDIA

unainnovadoradimensió,jaque
ella tan sols va taral·lejar la melodia asseguda a terra i recolzada a la paret. Tot seguit, formalisme i austeritat escènics, vestida ella amb un llarg vestit blanc.
El que va venir després
d’aquest clàssic rellegit va ser
una mostra musical reconfortant de reconstrucció, improvisació i creació artístiques. Un
mostrari il·lustratiu de l’heterogeneïtat de tots dos i d’una àmplia estilística. Perquè després de la Valentine inicial (que tancaria el
setlist oficial al cap
d’un parell d’hores)
va seguir l’Estrela,
Estrela, una bonica
peça del brasiler Vítor
Ramil, convertida en
una petita joia de la cançó
brasilera des que es va publicar
el 1980. Després hi va haver un
paquet de pes dramàtic amb un
intens Ploro del Terra baixa de
Guimerà musicat per ella i interpretat per Mezquida directament sobre les cordes pianístiques, o la preciosa Plumita del
dramaturg uruguaià Mauricio
Rosencof.
Tot seguit, i amb un convincent domini del temps i l’explicació, aquesta parella d’il·lustres
i polivalents alquimistes artístics (ella continua amb el seu
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passional Grito pelao amb Rocío
Molina o amb la seva gira Vestida de nit amb quartet de corda, i
ell va en actitud solitària, amb el
seu trio recordant Ravel, amb
Chicuelo) es van introduir en
aromes brasileres gràcies a Asa
branca, un clàssic choro firmat
per Luiz Gonzaga el 47, o l’emocionant Menina, amanhâ de
manhâ, de Tom Zé. Després,
potser un dels capítols més intensos amb les dues incursions
en el Cyrano de Rostand,
que van destil·lar art pianístic (sobretot a Estimar) o una abrasiva
entrega vocal a Ensumo l’abril.
A partir d’aquí, un
amazònic bloc sobre
cançó llatina d’un ampli
registre genèric, des de
l’Oracióndelremansodel’argentí Jorge Fandermole fins a més
clàssics com la bellíssima Niño
mudo lorquiana amb acords quilapayunescos o la chacarera La
llorona, que, en la seva veu i la seva rítmica, de chacarera no n’hi
va quedar gaire. I després encara els quedava un poema de Sylvia Plath musicat per ella o el Lonely woman, d’Ornette Coleman. Finalment, en la tanda de
bisos es preveien Vestida de nit i
una versió inèdita d’El pequeño
vals vienés amb el piano sol.

na reina grega viu
turmentada pel desig irreprimible que
sent pel fill del seu
home. La desesperació s’apodera de Fedra, que revela el seu amor immoral per Hipòlit en una obra plena d’erotisme
i passió. Lolita Flores encarna
aquest personatge mitològic carregat de força en el seu primer
contacte ambelgènere delatragèdia clàssica. Ara la seva trajectòria
en l’escena teatral pesa més que la
seva carrera musical. Ja fa temps
que artísticament va trencar amb
l’empremta flamenca de la seva
mare. Dirigida aquí pel ja consolidat tàndem de Luis Luque i Paco
Bezerra, Lolita arriba amb Fedra
aquesta nit al Festival de Porta
Ferradadesprésdecincdiesd’èxit
a Mèrida. Es tracta d’una peça que
al gener es veurà al Romea.
Com se sent en el paper de
Fedra?
La veritat és que m’hi trobo molt a
gust. És un paper rodó i una obra
meravellosa que la gent està acollint amb molt afecte. Estic gaudint d’interpretar Fedra.
S’identifica amb ella?
En general, no. Però, alhora, en
part la sento propera perquè és valenta i clara, i també perquè és una
dona que decideix estimar, com jo
he fet tota la vida. Però he de dir
que jo tinc més temperament que
ella.
Es compadeix de la seva història?
No m’he de compadir de ningú.
Malgrat que Fedra pateixi, Fedra
no soc jo: jo simplement tinc
un text i em fico en el personatge.
Lolita Flores es queda al camerino, i la que surt a l’escenari és Fedra.
Quin personatge és el que li ha
costat més d’interpretar en la
seva carrera com a actriu?
Tots tenen la seva complexitat i el

seu feina particular
la Natàlia, la Colome
cil en gran part perq
nòleg.
I com va viure aq
Igual que el de Fedr
una història de vid
terrible. Són histò
existit i que són dur
Tot i això, com que n
Guerra Civil, vaig h
esforç per ficar-me e
Natàlia i intentar en
ella va experimentar
Contenta amb el
el gènere de la trag
És un gènere que m
què em sento còmod
periència en el dram
AUTODIDACTA

“Estudiar sem
va bé, però, si
talent innat, n
res a treballar
INCONFORMISTA

“Sempre surt
del teatre pen
que ho podria
haver fet més

que també tenen els
les seves particulari
per exemple, no és g
Diria que està en
ment com a actriu?
Soc molt mala crític
teixa i amb la meva f
xo que jutgin els altr
tumo a posar-me pe
surto del teatre pe
podria haver fet m
que forma part de
que tenim els artiste
Així doncs, la
és inherent a la con
ta?
Bé, no es pot general
per mi: soc molt exi
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ÀNIMES BESSONES A PERALADA

Pérez Cruz
i Mezquida,
‘jam’ d’alt
voltatge
Cantant i pianista actuen junts per
primer cop disposats a improvisar
MARTA CERVERA
BARCELONA

T

ots dos han estat a Peralada abans i tenen una sòlida trajectòria, però mai
han actuat junts. Avui ho
fan a Peralada i la trobada promet.
Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida
són artistes complets, versàtils, inquiets. Tenen un bagatge extraordinari i són grans improvisadors. Prefereixen no avançar gaire del repertori ja que volen disfrutar de llibertat total per poder sorprendre el públic i a ells mateixos. «Serà com
quan te’n vas al llit per primera vegada amb algú», explica la cantant
de Palafrugell.
Jazz, flamenc, cançó tradicional,
bossa nova i creacions pròpies conformen l’amplíssim repertori que
inspirarà la cita. «Em moro de ganes
de fer alguna cosa junts perquè podem fer un vestit diferent per a cada
cançó i el natural és que cada cosa
que interpretem soni diferent», diu
Mezquida. El pianista menorquí i Pérez Cruz, una musa que ja apreciava
quan la va veure per primera vegada

a l’Esmuc (Escola Superior de Música
de Catalunya), són ànimes bessones.
Tots dos conceben la música igual,
com un espai per a la trobada i el descobriment. «La música permetrà
mostrar les nostres passions i les nostres ganes d’escoltar-nos. Tots dos
sentim un gran respecte per l’altre.
Podíem haver anat a Peralada amb
una formació més gran però hem volgut fer-ho només a piano i veu», destaca Mezquida.
/ El que m’agrada
d’aquesta actuació –prossegueix– és
que no hi ha cap altre concepte més
enllà d’aquesta conversa que establirem. No parlarem de; simplement,
parlarem. Tenim la intenció d’escoltar-nos i dialogar». I en defensa
d’aquesta senzillesa i autenticitat
que busquen, afegeix: «De vegades hi
ha un missatge molt treballat i és
buit. En aquest cas fem una cosa a
partir del que sap cada ú, ens atrevirem a fer música junts».
A Mezquida, de Pérez Cruz li inspira «el seu silenci, la seva manera
d’escoltar», i a ella li agrada com els

Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida, al Palau de la Música, el 27 de juliol.

COM UN DIÀLEG

Comparteixen
infinitat
d’amics músics
i sorprèn que
mai fins avui
s’hagin creuat
les seves carreres

dos connecten «en essència». «És una
persona molt agraïda, valenta; és vell
i alhora un nen –afegeix la cantant–.
Té tota una barreja de coses que
transpiren a través de la seva música.
T’ofereix moltes possibilitats perquè
té un imaginari molt ric». Tots dos
han conegut i col·laborat amb músics de primera però saben que la
màgia no sempre es produeix entre
dos artistes. Tot i que han assajat, no
ho han volgut fer massa. La seva idea
és sortir a l’escenari deixant espai a
la improvisació.
Tenen infinitat d’amics comuns
músics. Sorprèn que mai fins ara haguessin creuat les carreres, ja que
l’enamorament sobtat va sorgir fa
anys. «Jo vaig descobrir la Sílvia el
meu primer any a l’Esmuc, quan
vaig assistir al concert de final de
carrera on ella actuava». La cantant,

que estava embarassada de la seva filla, sabia d’ell a través d’amics.
/ És una sort que
hagin trobat un buit entre els seus
múltiples compromisos per deixarse portar per aquesta carta blanca
que els ofereix Peralada. Ell i ella,
tan prolífics, estan embarcats en
projectes molt diferents. Mezquida
viatja internacionalment amb l’espectacle desenvolupat al costat del
tocaor Chicuelo. «És un camí que no
s’estila, una barreja de flamenc,
jazz i improvisació», diu el pianista, que espera llançar aviat un segon disc amb Chicuelo. I també hi
ha la seva activitat amb el trio que
forma amb Aleix Tobias i Martí Meléndez per a El somni de Ravel, un tribut a la música del compositor
francès, arreglada per ell per a cello
AGENDES PLENES

ESTRENA AL FESTIVAL DE LOCARNO

L’amic que va sorgir del Cesid
El documental ‘Mudar la piel’ tracta la complexa relació entre un negociador amb ETA i un agent secret
NANDO SALVÀ
LOCARNO ENVIAT ESPECIAL

Fixem-nos en la foto que acompanya aquestes línies. L’home del primer pla és Juan Gutiérrez, en el seu
moment, negociador entre ETA i
l’Estat espanyol. Al fons, desenfocat,
apareix Roberto Flórez, que durant
molt temps va ser el seu confident i
la seva mà dreta. La instantània és
del 2013, anys després que Juan descobrís que Roberto en realitat havia
entrat en la seva vida per espiar-lo i

que, tot i així, decidís continuar sent
amic seu. Intentar entendre aquesta
relació és l’objectiu de Mudar la piel,
el documental dirigit per Ana Schulz
–filla de Juan– i Cristóbal Fernández,
que acaba d’estrenar-se en el festival
de Locarno.
«No em vaig sentir mai traït», afirma Gutiérrez en un moment de la
pel·lícula; és una afirmació difícil
d’entendre que, des de la ciutat
suïssa, aquest santanderí de 86 anys
matisa: «Roberto es va posar una

disfressa, una pell; i aquesta pell se li
va anar quedant enganxada al cos.
Amb el temps ha comprès que la informació que ell aconseguia com a
agent hauria hagut de ser posada al
servei del diàleg». Instal·lat a Sant
Sebastià des del 1983, després de 20
anys vivint a Hamburg, Gutiérrez
va crear el 1987 Gernika Gogoratuz,
una organització dedicada a la mediació de conflictes al capdavant de
la qual, després del fracàs del diàleg
del Govern de Felipe González amb
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ETA a Alger (1989), va intentar activar un altre procés.
No va tardar a entrar en escena
Roberto Flórez. Antic guàrdia civil
de la caserna d’Intxaurrondo i
agent del Centre Superior d’Informació de la Defensa (Cesid, ara CNI),
el 1990 es va infiltrar a Gernika Gogoratuz fent-se passar per periodista
a fi de monitorar els contactes amb
l’organització terrorista. Aviat es va
convertir en home de confiança de
Gutiérrez i en amic íntim de la famí-

lia, i ho va continuar sent durant
cinc anys. «Fins que, un dia, va desaparèixer sense dir res», recorda l’antic mediador. «De sobte, no vam saber res més d’ell». Poc després, el
1998 –ja amb Jaime Mayor Oreja al
capdavant d’Interior–, una sèrie de
filtracions van malmetre la tasca negociadora de Gutiérrez.

La connexió russa
Flórez reapareix el 2007. És detingut
a Tenerife acusat d’haver robat informació als serveis secrets espanyols
per oferir-la a la intel·ligència russa, i
condemnat a nou anys de presó.
«Quan me’n vaig assabentar, vaig decidir que el volia visitar», recorda ara
Gutiérrez, que va arribar a trobar-se
amb el seu espia fins a 40 vegades a la
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«Hem fet
salt més b

ELS CATARRES El grup actua av
NATÀLIA QUERALT
BARCELONA

Els Catarres –Èric Vergés, Joan Riera
i Roser Cruells– es van fer escandalosament famosos el 2011, quan l’enganxosa cançó Jenifer –aquella choni
de Castefa que va robar el cor a més
de mig Catalunya– va sonar en totes
les festes majors. Avui actuen al Festival de Cap Roig, on interpretaran
les cançons del seu quart disc, Tots
els meus principis, que aposta per sonoritats més elèctriques. Joan Riera
atén EL PERIÓDICO en una entrevista telefònica.

i bateria. «És una formació peculiar que beu tant de la música
clàssica contemporània com de
les músiques del món». I això a
part dels seus concerts de piano
sol i la seva activitat amb els seus
altres dos trios.
Pérez Cruz es va llançar amb la
bailaora d’avantguarda Rocío Molina a l’arena de la dansa amb Grito Pelao, una agosarada proposta
sobre la maternitat que va sorprendre en el Grec. A la tardor l’espera l’estrena de la pel·lícula La noche de 12 años, d’Álvaro Brechner. A
més, explica, li han demanat fer
la banda sonora per a una pel·lícula d’animació per a adults. «Després de disfrutar del repte de tocar amb Marco, necessito calma i
repòs per avaluar-ho tot i veure
cap on vull anar», comenta. H
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— Els Catarres poden tocar tant en
festes majors com a Cap Roig. ¿La
versatilitat és un punt a favor?
— Som conscients que tenim un
públic molt transversal i zero prejudicis per part nostra. A nosaltres
ens encanta tocar en festes majors, és d’on venim i on hem crescut. Experiències com el Festival
de Cap Roig, on cuiden molt el so i
tenim el privilegi de tocar en un
entorn idíl·lic, ens permeten plantejar un altre tipus de directe i de
cançons.
— Llavors, ser considerats un grup
de música festiva no comporta en el
seu cas una connotació negativa.
— ¡En absolut! Hi ha qui creu que
ser considerat un grup de música
festiva et converteix en banal,
però per a nosaltres no és així. És
molt difícil ser un grup festiu i
vendre discos si no tens un punt
d’emocionalitat i de veritat.
— En el seu últim disc han apostat
per sonoritats més elèctriques. ¿Ho
tenien al cap?
— El salt més bèstia que hem fet ha
sigut en aquest últim disc. Tot va
sorgir en un dels últims concerts
que vam fer durant l’anterior gira.

33 Joan
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La Rajoleta, de gran
fàbrica a històric
museu de ceràmica
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22
Museu de
Ceràmica
La Rajoleta

BAIX
L L O B R E G AT

ESPLUGUES DE
L L O B R E G AT

L

Aquest estiu,
dues entrades
pel preu d’una

Dos forns
d’ampolla on
congeniaven
fang i foc
Aquest recinte construït l’any 1858
va ser un dels millors exponents de la
producció ceramista industrial catalana
TEXT
DANIEL ROMANÍ

P.51

a mare va estudiar ceràmica a l’Escola Massana. I el pare, piano. A casa hi havia interès per les activitats
artístiques. De tots els germans,
una de les que han conreat més l’art és la
gran, la Mons. Quan li dic si vol venir al
Museu de Ceràmica La Rajoleta, d’Esplugues de Llobregat, em respon que “el tenia pendent de visitar” i s’hi apunta sense pensar-s’ho dos cops. La ceràmica és
una de les seves passions.
“Per fer ceràmica cal molta paciència
–em diu la meva germana, de camí cap a
Esplugues–. Coure les peces és una de les
fases més importants i més incertes de tot
el procés. En la cocció hi intervenen molts
factors: les oscil·lacions de temperatura,
el gruix de l’esmalt, la quantitat de peces
dins del forn, les característiques dels materials, les reaccions químiques vulnerables... –remarca–. Has d’estar preparat
perquè, després de la feinada, les peces et
surtin un pitafi, o potser millor del que esperaves”, afegeix. “El nom popular de La
Rajoleta ve donat perquè la fàbrica –ara
museu–, cap a l’any 1918, va començar a
fabricar rajoles petites de gres”, ens diu
la Sílvia Ràmia a l’entrada d’aquest centre que forma part del sistema del
mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya). La Sílvia Ràmia té una relació especial amb La Rajoleta: el seu pare, Vicenç Ràmia, n’era l’encarregat. “El pare era el responsable d’encendre el forn, de fer les barreges dels
colors, de coure les rajoles... –ens explica–.
Casa meva donava a la fàbrica, i tot el seu
espai era per a mi una mena de pati; m’hi
deixaven jugar sobretot quan no s’hi treballava. Hi havia una bassa que feien servir per netejar les peces, i a l’estiu la netejaven i hi posaven aigua neta perquè jo
m’hi pogués banyar”, recorda.
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JORDI ROVIRALTA

Can Tinturé i la
rajola de mostra

L’operació de coure les peces als forns era una de les
fases més importants del procés

Les rajoles de mostra són
peces de ceràmica de
producció abundant amb una
temàtica generalment
geomètrica per tal de
reproduir un dibuix
infinitament. Poden ser de
motiu tancat (dibuix
independent) i de motiu obert
(necessiten més rajoles per
configurar el dibuix complet).
La rajola de mostra és
l’element principal de Can
Tinturé, un edifici de finals del
segle XIX situat molt a prop de
La Rajoleta.
Salvador Miquel (1900-1983)
va ser pioner en la
«recol·lecció» de la rajola de
mostra, procedent, en els seus
inicis, dels enderrocs de les
cases i pisos de la seva
Barceloneta, especialment,
durant la reconstrucció de la
postguerra. Part de la seva
col·lecció s’exposa a Can
Tinturé. Les peces de ceràmica
hi són exposades com obres
d’art.
D’altra banda, fins al 22 de
setembre es pot visitar a Can
Tinturé l’exposició
«El modernisme i les flors.
De la natura a l’arquitectura».

... i demà, el Museu AGBAR de les Aigües, a Cornellà de Llobregat.
La Rajoleta es troba al nucli històric
d’Esplugues, en un lloc on hi havia bona argila, esclar. Als anys 80 l’Ajuntament d’Esplugues va adquirir la fàbrica i es va arribar
a plantejar la possibilitat de traslladar-hi
una part de les oficines municipals. Sort
que no va prosperar!
Una de les singularitats i atractius de La
Rajoleta és que amb poc espai conté una
gran varietat de tipologies de forns industrials. Els elements estrella són els dos
forns d’ampolla –tenen forma d’ampolla,
esclar–. Construïts a principis del segle XX,
són d’obra vista amb maons refractaris.
Aquests forns, de grans dimensions, tenen
unes anelles i tires de ferro que els protegien dels moviments de dilatació quan estaven en funcionament. “En aquests dos
forns s’hi coïen el gres i la porcellana, a altes temperatures, fins a 1.200 graus”, ens
explica la Roser Vilardell, directora del
Servei de Patrimoni Cultural i dels Museus
d’Esplugues de Llobregat, que ens acompanya en la visita. “Funcionaven amb car-

bó, i més tard amb fuel”, ens diu la Roser
quan som dins d’un forn d’ampolla.

Una història d’alts i baixos
“Quan es va crear aquesta fàbrica de ceràmica?”, pregunta la meva germana Mons
a la Roser. “L’any 1858 dos francesos, Màrius Jourdan Bourrell i Joan Terrada,
s’ajunten per produir-hi ceràmica. Per això, inicialment, era coneguda com la fàbrica dels francesos. La fàbrica va passar per
diferents etapes –tancaments inclosos–
fins que l’any 1874 Jaume Pujol i Bausis i
Miquel Carbonell se’n van fer càrrec. De
seguida Jaume Pujol va comprar al seu soci l’altra meitat. Amb l’arribada dels Pujol
s’inicia una etapa d’estabilitat i qualitat,
que va culminar a finals del segle XIX, sota la direcció del seu fill Pau Pujol”. La Rajoleta proporcionà un munt de peces de ceràmica a edificis modernistes, i no pas menors: el Park Güell, de Gaudí; la Casa Amatller, la Casa Coll i Regàs, el Palau Macaya
i la Casa de les Punxes, de Puig i Cadafalch;
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l’Hospital de Sant Pau, la Casa Lleó Morera i el Palau de la Música, de Lluís Domènech i Montaner... En el seu període de més
esplendor, la ceràmica de La Rajoleta va arribar a exportar-se a nombrosos indrets
d’Europa i de Llatinoamèrica.
Continuem la visita i ens aturem davant d’un altre forn emblemàtic: el de reflex metàl·lic. Al seu costat hi ha una rèplica d’un forn nou en el qual de tant en
tant s’hi fa una fornada especial, amb la
col·laboració de l’Escola Municipal i l’Associació de Ceramistes de Catalunya, seguint el seu procediment tradicional.
“¿Sabies que hi posem romaní? És un dels
secrets de la seva bona combustió”, ens
diu la Roser Vilardell. La desconeixia,
aquesta utilitat del romaní.
Entrem en un edifici de nova construcció que acull una petita exposició
sobre la història i la producció de la fàbrica. Dins l’exposició hi ha més forns:
sis forns de tipus àrab, dos d’ells soterrats, a uns 9 metres de profunditat (ai-

xí la temperatura s’escapava menys).
“En les cambres de cocció d’aquests dos
forns es va produir gran part de la ceràmica modernista”, diu la Roser quan
som davant d’uns d’ells, després d’haver
baixat per unes escales.
“El trencadís modernista va ser una
bona sortida per a les peces que es malmetien”, sosté la Roser, amb un somriure. I afegeix: “Aquí hi havia fins i tot rajoles de sisena, que no volia dir que passessin pel forn sis cops: les peces s’ordenaven per la seva qualitat: primera,
segona, tercera... i sisena!”
“Quina feinada col·locar les rajoles
en aquests forns!”, dic en veu alta. “Una
cuita completa durava fins a dues setmanes de feina –ens informa la Roser–.
L’operació de coure les peces era una de
les fases més importants i a la vegada
més incertes de tot el procés”. El mateix
comentari –clavat– que ha dit la meva
germana quan veníem. Tots dos riem
mirant-nos.◆
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La segona temporada de
«Com si fos ahir» tornarà el 3
de setembre amb nous actors
La sèrie va acabar la tempo-

rada el passat diumenge, amb
una gala especial i gairebé
300.000 espectadors
DdG GIRONA

■ Al cap de  episodis, el passat
diumenge TV va emetre l’últim
capítol de la primera temporada
de Com si fos ahir, que van veure
. persones i va tenir una
quota del ,. La sèrie va delectar l’audiència amb un casament
molt sonat, que semblava que no
arribaria mai.
Pel que fa a l’argument, en l’últim episodi es van resoldre moltes
incògnites, però l’espectador tam-
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bé s’ha pogut fer a la idea del que
arribarà la segona temporada, que
començarà el  de setembre.
Una segona temporada que incorporarà nous actors i actrius
com la Carme Conesa, en Pau
Durà, la Míriam Iscla, en Roger
Coma i en Bernat Quintana. Tots
ells es posaran a la pell d’uns personatges que, tot i que de moment
són uns desconeguts, ben aviat es
faran gairebé com de la família.
El passat diumenge, l’especial
de cloenda va incloure una emissió prèvia que connectava amb la
gala que es va fer al Palau de la Música Catalana, i el making of posterior, que també van liderar la franja. Durant la temporada, Com si fos
ahir ha tingut un  de share.
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Agustí Colomines i Companys. Professor d’història contemporània a la UB

La corrupció mata

L

a corrupció ha matat l’espai convergent. No pas socialment, sinó
políticament. Els ha costat entendre-ho, però és així. La corrupció i l’entossudiment de Mas per seguir al peu
de la lletra les polítiques de rigor pressupostari imposades per Andreu MasColell i el seu equip. Fins a mitjan anys
90, CDC havia estat un partit que ho arreplegava tot. L’hiperlideratge de Jordi
Pujol era com un mantell protector
que, entre altres coses, cobria i minimitzava les diferències ideològiques,
sovint ben pronunciades, entre diversos sectors. Una de les primeres reunions que vaig tenir en acceptar la direcció de la Fundació Ramon Trias Fargas, el desembre del 2007, va ser amb
un nodrit grup de veterans socialdemòcrates de CDC. Encapçalats per Pere
Baltà, Joaquim Ferrer, Rafael Hinojosa
i Miquel Reniu, em volien demanar que
la Casa Gran del Catalanisme corregís
la dretanització de l’espai convergent
arran dels pactes amb el PP. El conservadorisme espanyol ha estat el refugi
dels grans corruptes i aquella gent ja ho
sabia.

A PARTIR DEL BIENNI 1995-96,

la suma
d’adhesions a CDC des del punt de vista
ideològic va alterar, en direcció a la dreta, l’equilibri inicial del nucli pujolista,
que es caracteritzava per la combinació entre els nacionalistes amb arrels
catolicoprogressistes i els socialdemòcrates, la majoria dels quals provenien
del pallaquisme i alimentaven el roquisme. El liberalisme progressista, a
l’anglesa, havia confluït amb el pujolisme ben d’hora, el juny del 1978. La CDC
dels primers anys de l’autonomia es decantava cap al centreesquerra, com és
obvi si hom observa desapassionadament quin model d’estat del benestar
té Catalunya, i a més transmetia valors
forts que es van anar perdent amb els
anys. Pujol era un prestidigitador. En
molts sentits, com s’ha vist. I la seva fa-

mília encara més. Pujol va aconseguir
mantenir unit un partit ideològicament ambigu amb moltes giragonses.
CDC es va cohesionar, sobretot, perquè
va retenir el poder durant 23 anys. Els
convergents només se senten a gust si
manen. Sense el poder vacil·len i fora
del govern són nàufrags. Sense el poder
s’asseuen a pensar, quan el recuperen
deixen de tenir estratègia per convertir-se en mers gestors del pressupost.
Ho vaig viure en primera persona en la
mateixa època que vaig dirigir la Casa
Gran. Quico Homs, l’ideòleg del nonat
masisme, m’ho ha reconegut més
d’una vegada.
que es feien els
dirigents de CDC durant els anys del
“septenni negre” era per què anaven
perdent suport social tot i guanyar les
eleccions. No acabaven de trobar la resposta. La dretanització dels governs
Pujol havia anat en augment a partir
del 1996, malgrat els esforços de Pere

UNA DE LES PREGUNTES

“
El PDeCAT no
és un partit
corrupte, però
morirà perquè ha
heretat un llegat
que sí que ho era i
cap dirigent ha
tingut la valentia de
desfer-se’n
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Esteve per donar al partit un aire de
centre progressista i elevar el to reivindicatiu nacional amb la firma, el juliol
de 1998, de l’anomenada Declaració de
Barcelona. CDC donava suport al PP
des de la curta victòria dels conservadors espanyols i aquella aliança, rubricada amb el Pacte del Majestic, era
massa potent i va eclipsar l’intent convergent de presentar-se com una força
progressista i fins i tot sobiranista. La
cosa no va millorar amb el temps.
L’ESCLAT DEL CAS PALAU,

l’any 2009, va
malmetre completament la feina feta
per la Casa Gran, sobretot quan es va
descobrir que les males pràctiques no
eren cosa del passat. L’efecte d’aquella
descoberta no va impedir que CiU retornés al poder després del septenni de
sequera. La corrupció i les retallades
van acabar la feina, però. A més, ERC
es va anar refent de la trompada i va
tornar a amenaçar l’hegemonia convergent des del centreesquerra i al territori. L’obsessió dels republicans per
destrossar els convergents, en comptes de persuadir-los, els ha portat a desaprofitar l’ocasió que els brindava la
falta de coratge dels líders nacionalistes per extirpar el càncer que es reproduïa. I això que tenien el vent a favor.
De vegades es diu que la persistent
aliança de CDC amb el PP va portar els
nacionalistes a la tomba, però en realitat els va perjudicar més la corrupció.
Els Pujol van enterrar CDC. I això és el
que no van saber veure ni Artur Mas ni
Marta Pascal. Minimitzar la corrupció
és el que va portar-los a creure que amb
un canvi de nom ja estava tot solucionat. El “canvi d’aparença d’una mateixa realitat” és l’argument del jutge José
de la Mata per imputar el PDeCAT pel
cas del 3%. El PDeCAT no és un partit
corrupte, però morirà perquè ha heretat un llegat que sí que ho era i cap dirigent ha tingut la valentia de desferse’n.
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següents etapes de l’actuació.
“No sé com donar-vos les gràcies,
así que... olé, olé y olé!”, va saludar
l’artista. Entre el públic hi havia
el cantautor i delegat de la SGAE
a Catalunya Ramon Muntaner, el
sindicalista Camil Ros (UGT) i
els polítics Jaume Collboni
(PSC) i Carina Mejías (Cs). En el
primer terç del concert va caure
també Al son del tambor, contagiosa peça en què Rosario homenatja de manera explícita al
seu pare, déu gran de la rumba
catalana.
Amb una paleta musical d’amplis detalls –pop, rock, rumba, espurnes flamenques i de soul i de
funky–, Rosario Flores va desplegar tot el poder implícit en el seu
honorable cognom, mostrant una
gran entrega escènica, i guanyant-se la complicitat de
la concurrència des dels
primers compassos de
la gala. El públic, que
va cantar a plaer al
costat de la nostra protagonista moltes estrofes del repertori, va tenir
l’oportunitat de degustar als
jardins de Cap Roig temes tan coneguts com ¡Qué bonito!, Algo
contigo o Sabor, sabor. Per no
parlar del sempre emocionant
homenatge a la memòria del seu
germà Antonio mitjançant No
dudaría.

El tenor Josep
Bros rep
la medalla
d’honor de
Peralada
BARCELONA Redacció

Josep Bros continua celebrant
el seu quart de segle de carrera, i aquesta vegada ho fa al
festival de Peralada, on va debutar precisament fa 25 anys.
Acompanyat del pianista Marco Evangelisti, el tenor barceloní oferirà un recital líric a
l’església del Carme del Castell amb un programa especialment lluït.
La primera part serà belcantista i estarà composta per peces de Tosti, Donizetti, Bellini
i Mercadante. S’hi sentirà la
famosa ària “Una furtiva lagrima” o fragments d’Il corsaro
de Verdi. I ja en la segona part
el tenor abordarà un repertori
més dramàtic, amb Massenet,
Bizet, Leoncavallo, Cilea o La
Gioconda de Ponchielli.
No fa gaire va actuar al Liceu –en condicions de veu poc
òptimes– i més tard al Palau de
la Música per celebrar aquesta
mateixa onomàstica. Peralada
l’acull ara en una edició en què
li lliurarà la medalla d’honor
del certamen en reconeixement d’aquests 25 anys de carrera professional i de vinculació amb el festival.
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Los mejores vuelos desde el Aeropuerto

Berlín es uno de los
destinos clásicos en
Alemania. :: L. V.
Espectacular vista del
Museo Guggenheim. :: L. V.

Vista exterior de la Catedral
de Palma de Mallorca . :: L. V.

Desde Barcelona hasta
Londres, desde la localidad
jerezana se puede volar
a grandes destinos nacionales
e internacionales este verano
:: PABLO ORREQUIA
CÁDIZ. Los meses de verano ya han llegado y con él muchas familias planifican
sus vacaciones. Para viajar, existen multitud de opciones, pero una de las más utilizadas siempre será el avión.
En estos momentos, el aeropuerto de
Jerez cuenta con 27 destinos diferentes
hasta octubre, de los cuales 4 son destinos nacionales y el resto internacionales.
Los más destacados siguen siendo los más
clásicos, desde los típicos vuelos a la capital española, hasta vuelos internacionales a Reino Unido o Alemania.

España

Barcelona
Uno de los destinos clásicos en la península ibérica es Barcelona. Un lugar ideal
para visitar en los meses de verano por-

La Sagrada Famillia, un
símbolo turístico. :: L. V.

que, además de ofrecer la gran variedad
de opciones culturales, lugares de ocio y
su oferta gastronómica, Barcelona tiene
numerosas playas, por lo que hay pocas
grandes ciudades donde se pueda disfrutar de todo en un mismo lugar.
Los lugares imprescindibles para visitar en Barcelona son la Sagrada Familia,
Las Ramblas, el Barrio Gótico, que es el
más antiguo de Barcelona, además del Palau de la Música o, para los amantes del
deporte, el Camp Nou, que se mantiene
abierto a las visitas también en verano.
Desde Jerez, se puede viajar a la Ciudad
Condal con compañias como Ryanair y
con Vueling Airlines.

España

Bilbao
Otro de los destinos nacionales que se
pueden visitar partiendo de Jerez es Bilbao, un lugar ideal para deleitarse con su
historia, cultura y vida nocturna. camping se inauguró en el año 1968 y se sitúa en la costa de Tarifa, justo a pie de playa. Por ello, es un espacio perfecto para
los amantes de la costa y las experiencias
al aire libre.

Entre los mejores lugares que ver en
Bilbao destaca el Museo Guggenheim, palacio futurista que se sitúa junto a las aguas
de la ría y que fue obra del famoso arquitecto Frank Gehry. Además, recorrer el
Casco Viejo de Bilbao permite visitar la
Plaza Nueva, construida en el siglo XIX.
El Mercado de La Ribera, la Ría de Bilbao, el Puente Bizkaia o el Museo de Las
Bellas Artes, son algunas de los muchos
espacios imprescindibles. En el aeropuerto de Jerez, se realiza este vuelo con la
compañía Vueling Airlines.

España

Marlloca
El último de los destinos que destacamos
en la península es Mallorca, la más grande de las Islas Baleares, que destaca por
un clima afable que, evidentemente, es
muy solicitado en verano.
Podemos nombrar numerosos motivos por los que es uno de los mejores lugares donde veranear. Además de su paraje paradisíaco, su capital, Palma de Mallorca, es un sitio idóneo para perderse
por sus calles estrechas entre los muros
de antiguas fortificaciones. En el casco
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antiguo se puede visitar la Catedral de
Palma, en la bahía, y el Castell de Bellver,
uno de los castillos más bonitos de España. Vayas donde vayas, hay algo que ver.
Vueling Airlines ofrece vuelos a este
destino en el aeropuerto jerezano.

Alemania

Berlín
Alemania de uno de los países donde más
vuelos hay para elegir. Y Berlín uno de los
más solicitados. Todo un clásico. Esta ciudad de grandes edificios, reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, ofrece mil caras. Espacios modernos, multiculturales y variados. Es imprescindible
visitar uno de los símbolos de la ciudad,
como es la Puerta de Brandenburgo, inaugurada en 1791, o el Museo del Pérgamo
que ofrece visitas durante el verano. Aunque el lugar más sobrecogedor es el Monumento al Holocausto, solo para los menos sensibles. La compañía Easyjet Airline CO. LTD. organiza vuelos desde Jerez.

Alemania

Hamburgo
Otro de los destinos llamativos en Ale-
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Munich se puede visitar en
un fin de semana. :: L. V.

de Jerez
Hamburgo es un destino
diferente y encantador. ::

L. V.

Zurich mezcla edificios históricos con tintes modernos. :: L. V.

Bruselas también ofrece
parajes paradisíacos. :: L. V.

Vista de Londres
durante la noche. ::

L. V.

Markthal, en Rotterdam, es
un edificio impactante. :: L. V.

mania es Hamburgo, lugar al que se puede ir directamente desde Jerez. Una ciudad que destaca por ser la más verde del
país, por lo que uno de los atractivos es
disfrutar de su tranquilidad y su belleza,
si lo que se busca es un viaje alejado de las
grandes urbes. Hamburgo gira en torno a
un gran puerto y un enorme lago azul,
que da vida a la ciudad. Por ello, visitar el
Faro de Sankt Michaelis se antoja indispensable, además de dar un paseo por el
puerto, que es considerado el segundo
mayor de Europa. Además, navegar por
las Riberas del Alster en el lago azul de
este río justifican el viaje de forma incontestable. Condor, Tuifly o Langenhagen
son algunas de las compañias que ofrecen vuelos en Jerez.

Bélgica

Bruselas
También destaca la opción de ir a la capital política de la Unión Europea, Bruselas. Una ciudad que llama la atención por
su tranquilidad y porque está abarrotada
de parques, edificios históricos, etc.
Si aterrizamos en este territorio belga
no debemos dejar pasar la oportunidad
de visitar la Grand Place en el centro his-

tórico, ni las galerías comerciales de Saint
Hubert, que están muy cerca. Por otra
parte, los meses estivales son buen momento para disfrutar de las famosas cervezas artesanales que se pueden tomar
en esta ciudad, además de su peculiar gastronomía.

Inglaterra

Londres
Londres es uno de los clásicos que nunca
mueren. Una ciudad que destaca por ser
multicultural, libre y abierta. Puede ser
visitada en cualquier época del año, aunque es mejor ir en verano, ya que sufriremos menos la ‘lluvia’, tan habitual por
tierras londinenses. Con respecto a los
motivos del viaje, son del todo conocidos.
Desde Camden Town, hasta el Palacio de
Westminster o el Big Ben, son los sitios
más visitados. Por si fuera poco, los amantes de deportes como el fútbol pueden
planear rutas para ver todos los estadios
que alberga Londres, que cuenta con muchos clubes de primer nivel.
Jerez ofrece la opción de viajar hasta
allí y aterrizar en los aeropuertos de
Standsted o el de Gatwick, con las compañias de Ryanair y Tui Airways.
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Alemania

Munich
Munich es una ciudad que se puede visitar en un fin de semana, por lo que es ideal
para organizar una escapada veraniega.
Esta urbe de la preciosa zona de Baviera
destaca por su emblemático centro histórico, que gira alrededor Marienplatz,
corazón de la ciudad. Pero Munich ofrece mucho más. Desde excursiones al espectacular Castillo de Neuschwanstein,
al sobrecogedor campo de concentración
de Dachau. Reflexionar en Odeonsplatz,
un edificio histórico donde Hitler fue detenido en 1913, o perderse en el Jardín Inglés de Munich. Las opciones son diversas y verano es un momento ideal para
descubrirlas. En jerez se puede volar con
Condor, Tuifly y Langenhagen.

Suiza

Zurich
Suiza es otro de los países más llamativos
a los que se puede ir desde el aeropuerto
jerezano. Más concretamente a la ciudad
de Zurich, que tiene su encanto por su
mezcla de historia y los tintes modernos
de una sociedad que va a la vanguardia de
Europa en diversos aspectos.

Es una ciudad que se puede ver, incluso, en un día, por lo que es ideal para
todo tipo de viajeros. Tanto para los que
tienen tiempo como los que van apurados. En el casco antiguo destaca el
Altstadt, con unas calles que hacen retroceder en el tiempo. Por otra parte, es
imprescindible visitar las Torres Gemelas de Carlomagno y ofrecen las mejores vistas de la ciudad. Ir al rio Limmat,
subir al Uetliberg o visitar la Universidad de Zurich, donde estudió Einstein,
son también un gran aliciente. Desde
el aeropuerto jerezano se puede ir con
Edelweiss Air.

Holanda

Rotterdam
Otro de los vuelos más llamativos es
el de viajar hasta los Países Bajos para
disfrutar de Rotterdam, que destaca por
no parecerse a las grandes ciudades holandesas. La mayoría de cosas que se pueden ver allí están vinculadas con la arquitectura. Prueba de ello es el Puente
de Erasmusbrug, que es una mezcla de
innovación arquitectónica con la ingeniería más moderna, por lo que cruzarlo es toda una experiencia.
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El Palau de la Música
recapta 15 milions

nyada per Ricard Giralt-Miracle

niel Giralt-Miracle
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seu del Disseny de Barcelona.
Precisament l’Arxiu Nacional ha
escollit com a peça del mes una
plaqueta il·lustrada per Miró
d’uns versos de Foix dissenyada
i impresa pel pare del crític.

MÚSICA El Palau de la Música Catalana va tancar el 2017
amb 615 concerts, als quals
van assistir 467.207 espectadors, un 5,81% més que el
2016. A més, hi va haver
198.036 assistents a la visita
guiada i 7.000 a la jornada de
portes obertes. De tots els
concerts, 291 els va organitzar
la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, 133 corresponen al cicle Escoles al Palau i
324 a programadors externs.
La Fundació va ingressar
15 milions d’euros: un 31% van
correspondre a la venda d’entrades, un 19% a les visites, un
altre 19% a l’explotació de
sales, un 13% al mecenatge i un
12% a subvencions. / Redacció
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ESPORT A DUES BANDES

Reordenar
el negoci
de l’esport
des dels
relats
El periodista Albert Roura i l’expert en publicitat
Enric Jové parlen a l’ARA sobre periodisme i futbol

GONZALO ROMERO
BARCELONA

“Necessito dir-li a la gent que em vull
quedar, tio”. Paraula de La decisión. Antoine Griezmann tancava així la carpeta
–i el consegüent serial– de la seva renovació amb l’Atlètic de Madrid. Un conglomerat de paraules, ordenades amb
més o menys naturalitat, que ja formen
part de la història del futbol. El campió
del món i l’equip de producció del documental (marca Gerard Piqué) van fixar
un precedent en la gestió mediàtica
d’una negociació futbolística, i especialment en la manera de fer-la pública.
L’exclusiva del format la seguirà tenint
Lebron James, la seva Akron natal i el
projecte del Big Three dels Miami Heat. El món comunica cada vegada més i
en més idiomes, no necessàriament lingüístics. L’esport juga a integrar-los en
el seu sistema de negoci, on esperen els
consumidors. Uns deures concrets, però inassumibles des de les posicions actuals. “Tenim feina per endavant”, diu el
periodista Albert Roura.
L’exdirector de comunicació del Barça i l’expert en publicitat i màrqueting
en l’àmbit esportiu Enric Jové accepten
la invitació de l’ARA de jugar a posar cara i ulls als nous horitzons. Perquè n’hi
ha, alguns encara per descobrir. “Això ja
és innegable. La comunicació marca diferències a l’esport, però s’ha complicat.
Ara la informació no fa un camí unidireccional, d’empresa a client. Les persones poden crear contingut amb un dit i
viralitzar-lo, sense l’ús de grans plataformes”, assenyala Jové, fixant les pre-

misses principals de la xerrada. Fet el
tronc, els dos especialistes repassen les
subtrames que hi detecten. I no és fàcil.
El món de la pilota ha creat un àmbit empresarial propi, amb pautes no escrites
que en regeixen l’activitat.
“Sembla que estigui tot permès. La
força que tenen alguns dels interlocutors, com els mateixos jugadors respecte a altres actius, fa que les regles que
es permeten a l’esport no es permetin
en un altre sector. Si un empleat li diu al
seu cap com ha de fer les coses via xarxes socials, aquell treballador està acomiadat. Hi ha uns paràmetres diferents,
ens agradin o no. Si els coneixes, has de
saber quines cartes pots jugar. És surrealista que esperis que un esportista acabi una roda de premsa per cantar-li la
canya si saps que ell pot contestar-te en
uns canals que tenen molta més potència mediàtica”, apunta. En altres paraules: Gerard Piqué, com a exemple de
twitstar, pot tenir un altaveu social més
potent que el Barça en un context deció de l’esport, és una assignatura penterminat. La nova realitat comporta
dent. Més aquí a Barcelona i al Barça
Periodista
que al món. A casa està tot per fer.
un canvi de jerarquies, ja difuminaQuan ens hi posem, ja està. No té més
Albert Roura (Arenys de Munt, 1963) acudes, que els clubs han de tornar a
misteri. El problema és que és més
mula una exitosa experiència al sector de la coestablir. “La gestió del paradigma
fàcil no comparèixer que insistirmunicació com a cap de cartell d’empreses punde les noves tecnologies s’ha detehi”, explica Roura. El seu col·lega
teres a escala internacional com el Barça, el Grup
riorat precisament per la falta
utilitza el terme reset: “Totes les
Agbar, el Palau de la Música Catalana, la Universid’audàcia dels clubs. No entenen
tat de Barcelona o la Fundació La Caixa, entre molparts han d’entendre que es necesaquesta nova situació i, per tant,
tes altres. Roura defensa la tasca del professiositen noves normes per seguir juno pacten unes normes. Com que
nal que obre els ulls, mira, analitza i interpreta
gant. A mi em crida l’atenció la mintampoc ha existit un àrbitre que
el que l’envolta. És una de les seves premisvant influència dels mitjans de comules imposi, un grup, els jugadors
ses com a coordinador del projecte Sí al
nicació. Els esportistes estaven acoshan fet bo el seu criteri. Les dues
Futur, una proposta en el marc de les
tumats a utilitzar el seu poder per
parts del joc estan cada vegada més
eleccions a la presidència del
enviar missatges. Com que travessen un
allunyades, i provoquen desavinences
Barça l’any 2021.
moment difícil, la truita s’ha capgirat.
que només es podran solucionar si s’asLa premsa se sent menyspreada i desuseuen a pactar. Això, que hauria de ser
bicada, perquè els seus grans actius ja
l’evolució lògica de la professionalitza-

Albert
Roura
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Enric
Jové
Expert en publicitat
“Si m’hagués de definir seria com a economista de formació i publicista de professió”. Enric Jové (1969, Barcelona) és una de les persones
més influents del sector del màrqueting esportiu.
Actualment és el CEO de McCann, l’agència líder en
el mercat de la publicitat i comunicació del mercat
estatal. Al seu currículum hi apareixen entitats
punteres com ara Coca-cola, Vueling, Nike o
Nespresso. L’empresa que dirigeix té una divisió especialitzada en màrqueting i comunicació esportiva en què treballen (o han
treballat) amb esportistes com
Leo Messi, Pau Gasol o Tiger
Woods.

comunicatius, has d’acostar-te a ells, no
ells a les formes convencionals dels diaris”, argumenta Jové.
La importància del periodista

FRANCESC MELCION

no són tan importants. Veiem que els
jugadors aposten per noves iniciatives
com ara The Players Tribune, i els mitjans tradicionals no ho encaixen bé”.
Jové sintetitza el caos del binomi comunicació-futbol en una fórmula elemental: “No normes, no èxit”. Per evitar utopies, el CEO de McCann viatja als
Estats Units. “El seus formats de negocis són patronals. Les normes s’han escrit de dalt cap a baix, amb la participació de les associacions de jugadors. S’estableix una conducta amb tots i per a
tots. Tothom té les regles del joc molt
clares, i entenen que tot és entreteniment. Per aconseguir l’èxit, ha d’estar
tot ben marcat. No hi ha solistes. Aquesta és la gran diferència amb l’esport eu-

ropeu”, destaca. El coordinador del projecte Sí al Futur en clau Barça 2021 se
suma a la seva comparativa. “La maduresa del model estatunidenc evidencia
que aquí estem un pas enrere. Tampoc
hem de replicar-lo necessàriament. El
que cal és eliminar la idea d’estar els uns
contra els altres: el club contra la Lliga
o el club contra els jugadors. Falta maduresa per posar-se d’acord i poder oferir un producte final de qualitat. Vivim
en un moment que el jugador té el poder
i el club es queixa. No es queixi, proposi, reguli-ho. No és normal que Messi no
faci una entrevista a cap mitjà espanyol.
N’ha fet a la Xina, perquè creu que és
una via per treure’n profit. Em sembla
bé, però jo crec que si n’hagués de fer
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aquí, per contracte, no s’hi oposaria.
Falta tota la valentia per la part dels que
manen, sense por i amb intel·ligència.
No s’ha de tenir una actitud repressiva,
de «no pots fer»”, comenta.
Cal tenir una responsabilitat al detall, doncs, sent conscients que l’edifici cau si les bases no són els jugadors:
“Han d’entendre que sense l’ecosistema
ells no tindrien els ingressos que tenen.
Ells depenen de l’ecosistema tant com
a la inversa. La manera com t’has de
guanyar la complicitat de l’esportista és
fer-li entendre que ell és una part important del mercat, perquè sense pallassos no hi ha circ, i sense circ no pot
actuar ningú. Com que els esportistes
d’ara estan interessats en altres models

Roura, verbalitzant un tarannà molt vocacional, advoca per la figura del periodista en aquesta transició de models:
“A mi m’agradaria reivindicar la tasca
del periodisme en aquest tauler completament nou. Em fa la sensació que
hem pensat que ja no necessitem el periodisme per explicar i interpretar les
coses. Nosaltres mateixos també hem
tirat pedres a la nostra teulada permetent perdre el paper central que teníem perquè no ens hem format prou i
hem permès que autèntics pirates agafessin les regnes dels nostres negocis.
Tot això ens ha debilitat. Hem fet que la
comunicació perdés qualitat. Això ha
generat situacions absurdes. ¿Un futbolista pot ser entrevistador? Esclar. Però
¿tots serveixen per a això? No. Ens han
aïllat rotundament. Com que la informació es comercialitza en aquests nous
canals allunyats dels periodistes, no
fem falta. El periodista és el primer perjudicat, però després el consumidor”.
Jové escura amb calma el seu cafè
amb sacarina i gel. “Des del respecte
que et tinc, discrepo una mica. Al món
de la comunicació no hem sabut evolucionar com se’ns demana. Els mitjans
i les agències han evolucionat a un ritme més lent que el del mateix món. El
periodisme que fan molts és més semblant al de fa vint anys que com vol consumir-lo el meu fill. Jo no consumeixo
les notícies com ho fa ell. Les empreses han d’entendre cap a on tendeixen
aquests formats de consum, respectant
l’storytelling, d’acord. El que necessitaríem seria canviar la manera com empaquetem aquest contingut per fer-lo
més modern i més atractiu per a algú
que no vol llegir un diari en paper, per
exemple”, assegura. El diàleg camina
sol. “Hi estic d’acord, perquè són dos
mons que van per separat i en algun
moment es barrejaran. Però crec que
les dues maneres de consumir la informació no haurien de ser incomptables.
Són dos registres diferents. Reivindico el periodisme perquè aquesta professió no té més sentit que descriure la
realitat. Una cosa és explicar-la, i l’altra
narrar-la. Aquí necessitem un exercici de reflexió”, insisteix Roura.e
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that combinesmusic,
dance, fun andwaves.
-) Aug14fromlOam.
www.circuitfestival.net

MARKET

Fleadonia
Another outing for
this popular monthly
fleamarket whose
philosophyis ’one
person’s rubbish
is another’sgold’.
Browseover 100 stalls
with books, records,
clothing, bric-a-brac
and much more,
plus enjoy music,
entertainment and
vermouth!

activities, and you
should check out the
street decorations.
"-> Aug18-26.NitBus:N2,
N14, N28
www.festamajo
rdesants.net

NIGHT-TIME
ACTIVITIES

El PetitdeCalEril
at CaixaForum

Aspartofitssummer
evening schedule,
CalxaForumishosting
anight of creativity
in different spaces
aroundthe centre.
Activities include a
concertby E1Petit
de Cal Eril (lOpm),
"-> Aug5,fromlOam.Free.
headedbyCatalan
Pla(;a SalvadorSeguL
indie musicianof the
NitBus:NO,N6,N9,N12,N15. moment, Joan Pons.
FOOTBALL

Joan Gamper
Trophy
It feels alongtime
since the WorldCup,
but football fans can
rejoice thanks to
this Augustfriendly
playedbetweenFC
Barcelona and a
prestigious invited
team, whichthis year
is BocaJuniors.
-) Aug15.6.15pro.From{}44.
NitBus:
N3,N14.
www.fcbarcelona.com

MUSIC

Concerts
at
Montju’icCastle

GUIDEDTOURS

ASTRONOMY

LGBTI

ThePalacesof
La Rambla

LI/~grimesde
SantLloren9

Circuitparties

Aswell as beingthe
Seefour of the
biggest LGBTI
festival
19th- century homes Perseids appear. This in Europe,Circuit
ownedby the we althy meteor showeris
is also oneof the
and powerful Gfiell
causedbythe trail of
malnpartyevents
family (who were
cosmicdust left by the in Barcelonathis
patrons of Antoni
Swift-Turtle comet. To month (Augg-19).
Gaudi),all located on best appreciateit, find The most popular
or close to Barcelona’s a spot withlittle light
(and refreshing)
famous boulevard.
contamination.
item on the agenda
"-> Aug19 - Dec16;thirdSunday "-> Aug8-14.Idealplaces
is WaterPark Day,a
of the month.
{}15.Nitbus:
N9
to watchare Montjmc
and
day-to-night pool
N12,N15.palaumoja.com
Collserola.
party at L’Illa Fantasia
P.61

It’s Sunday,it’s hot
andyoujust want
to stay horizontal.
No! Getup andhead
to Montjuicfor an
eveningof live jazz in
the castle grounds.
Entryis free from 3pm
and for the peckish,
there are food trucks.
"-> Aug5, concertfrom7pro.
www.barcelona.cat

LOCALFESTIVAL

Festesde Sants
The neighbourhood
of Sants celebrates its
annual festival with a
strong sense of pride,
local spirit and sense
ofhumour. There’s
afull programmeof

season in Barcelona,
thisyear MecalAir
hasrevampeditself.
It has a newvenue
at the city’s Design
Museum,where it
hosts free screenings
of short filmsevery
Friday this month;
each weekfocuses on a
different genre, while
the openingshort has
adesign angle.
-~ LlntilAug31.9pro.Jardins
d’Elisava,Museu
del Disseny
de Barcelona.NitBus:
N2,N7.
mecalbcn.o
rg/mecal-air

MUSIC

El amorbrujo

MecalAir

Flamencosingersongwriter Mayte
Martin and the
Orquestra de
Cadaqudsperform
Manuelde Falla’s
El amorbrujo atthe
Palaude la Mfisica,
amodernisme
architecture gem.

After ten years
offering the longest
open-air summerfilm

-) Aug16.9pm.{}154}45.
Palaudela Mt~sica
Catalana,
4-6. NitBus:N4,NS,N28.

"-> Aug22.Av.Francesc
Ferret
i Gu~rdia,
6-8.NitBus:N1,
N13,N15,N16,N1,N18.
www.caixaforum.es
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Albert Guinovart:
«M’agrada sortir
de la meva zona
de confort»
El compositor

presenta avui a Sant
Pere de Rodes el seu
últim disc, «Nocturn»,
i enllaçarà les seves
pròpies composicions
amb peces de Chopin
El nou treball de
Guinovart, molt conegut
per musicals com «Mar
i Cel», consta de dotze
peces per a piano
EFE/DdG BARCELONA

■ El compositor i pianista Albert
Guinovart és un dels músics més polivalents de la seva generació, ja que
navega entre gèneres que van des del
musical a l'òpera, la música per a sèries o les bandes sonores de films.
Potser per això afirma que, en l’aspecte musical, li agrada molt sortir
de la seva zona de confort.
Guinovart, molt reconegut per
musicals com Mar i cel, Flor de nit o
La vampiressa del Raval, entre d'altres, presentarà el seu últim disc,
Nocturn, aquesta nit al festival de
Sant Pere de Rodes, en un concert on
enllaçarà les seves pròpies composicions amb peces de Chopin. Segons
explica, Nocturn són «dotze peces
compostes en els últims deu anys per
a piano» i que «beu molt dels nocturns de Chopin» i de la idea dels universos onírics i noctàmbuls.
«En el disc anterior vaig incloure
un parell de valsos poètics per a pia-
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no propis i van tenir una gran acceptació del públic i la crítica, així que
vam decidir que en aquest disc hi
hauria moltes més peces així», assenyala l’artista.
Guinovart, que ha estat compositor convidat al Palau de la Música
aquesta temporada, parla d’aquest
espai amb un afecte especial, ja que
per a ell és «la casa» on va «despertar
musicalment», i valora la seva estada
com «un regal amb el qual ni havia
somiat», ja que li ha donat la possibilitat de presentar un ventall musical molt ampli.
Entre d'altres peces, Guinovart ha
compost durant el seu temps al Palau
un rèquiem, una peça que atrapa de
sorpresa donat el seu caràcter positiu
i rialler, i que li ha exigit molt de
temps de reflexió i estudi, que s'ha
traduït en una composició «molt
pura, sense artificis», molt centrada
en el missatge. En aquest sentit, comenta entre rialles que sembla que
s’està especialitzant en música religiosa quan en realitat ell no es considera religiós, però afirma que el llatí
li agrada perquè és «molt mal·leable»
i li atorga llibertat.
La composició, en general, resulta
per a Guinovart fascinant i absorbent
al mateix temps, cosa que a vegades
fa difícil compatibilitzar-la amb la interpretació, però pensa que els compositors que «mai trepitgen l'escenari» corren el perill que «el públic no
connecti massa amb la seva música».

Albert Guinovart, durant
l’entrevista. EFE

itada imagen real.
e fin de semana Los
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a mano del director
en convenció al ennieto del composiagner, para que le
otagonista en Parsió en 1992, 1993 y
el 2000 para interd, pero no regresó
o vetó. H

BALANCE DE LA TEMPORADA

El Liceu ingresa 46,3
millones y mejora el
mecenazgo un 12%
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Liceu cierra la temporada 20172018 con 46,3 millones de euros
de ingresos, 1,5 millones más que
en la temporada anterior, en parte
debido al aumento de las aportaciones del mecenazgo, que alcanzaron los 7,3 millones de euros, el
12,3 % más que en el ejercicio pasado. Así, en el marco de los actos de
celebración del 20º aniversario de
su reapertura y en el segundo de
sus tres años de exención fiscal, el
coliseo operístico cierra con equilibrio presupuestario.
En cuanto al público, han sido
498.172 los espectadores que
han disfrutado de las actividades
del Liceu; de estos, 366.757 lo han
hecho directamente en el teatro y
el resto a través de iniciativas como el Liceu a la fresca, las retransmisiones de cines, las giras del Petit Liceu y los conciertos de la Orquesta y el Coro fuera de la sala.
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Entre las producciones de la temporada de mayor éxito figuran la
ópera Andrea Chénier, con 25.442 espectadores; el espectáculo inaugural Un ballo in maschera, con 24.375 espectadores; Roméo et Juliette, con un
98% de ocupación y la mitad de las
funciones con entradas agotadas, y
L’elisir d’amore, con 21.292 espectadores y el 93 % de ocupación.
PALAU DE LA MÚSICA / El Palau de la Mú-

sica también ha cerrado con un balance positivo en cuanto a espectadores, con un aumento del 5,81%.
En total pasaron por el edificio de
Lluís Domènech i Montaner 467.207
espectadores que asistieron a alguno de los 615 conciertos programados, el 5,81% más que en el 2016.
Además, cerca de 200.000 personas
participaron en las visitas guiadas.
La Fundación del Palau cierra el curso con unos ingresos de 15 millones
de euros, el 31 % de los cuales corresponden a la venta de entradas. H
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Els números
del 2017 del
Liceu i el Palau
de la Música
Redacció

BARCELONA

El Palau de la Música Catalana i el Gran Teatre del Liceu han presentat alhora
les dades de la temporada
2017. El Palau de la Música va tancar amb un total
de 615 concerts que van
aplegar 467.207 espectadors (un 5,81% més que el
2016) i 198.036 assistents a les visites guiades.
Si s’hi sumen els 7.000 assistents a la jornada de
portes obertes, el Palau va
rebre un total de 672.243
assistents. Els ingressos
van ser de poc més de 15
milions d’euros.
Pel que fa al Liceu, ha
rebut un total de 498.172
visitants, 366.757 directament al Teatre i la resta
amb activitats com ara el
Liceu a la fresca, el directe
als cinemes, les gires del
Petit Liceu o els concerts
de l’orquestra i el cor. Un
total de 282.415 espectadors hi van anar per veure
la programació estable del
Liceu; 16.157, amb les visites guiades, i 68.600, a
través dels concerts i actes
externs i d’explotació del
Teatre. L’ocupació total es
tanca amb un 79,5% i destaca l’increment del 21%
d’espectadors de dansa.
Els ingressos totals són de
46,3 milions d’euros. ■
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E1Liceo aumenta
un 12 %su mecenazgo
y llega a 43,6 millones de
presupuestomientrasel Palaude la Mfisicasubeun 5, 8 %de pfiblico
I~,B,- Barcelona
E1 Liceucerr5 ayer la temporada 2017/18 con unos ingresos
quese sitfian en los 46,3 millones de euros, 1,5 millones m~s
queen la temporada anterior,
en parte por el aumentoen las
aportaciones del mecenazgo,
que alcanzaronlos 7,3 millones

de euros, un 12,3 por ciento m~s
queen la temporada anterior.
E1coliseo oper~sticocierra asi
el ejercicio con equilibrio presupuestario.
Entotal, 498.172personasban
disfrutado de las actividades
delLiceu de Barcelona durante
la temporada2017/18, 366.757
directamenteen el teatro y el
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resto a tray,s de iniciativas
como~Liceu a la Frescm>,las
retransmisiones en cines, las
giras del Petit Liceuo los conciertos de la Orquestay el Coro
fuera del recinto de la Rambla.
La ocupaci6nmediade los montajes se situs en un 79,5 por
ciento.
Por su parte, el Palau de la

Mfisica Catalana cerr5 2017con
un total de 615 conciertos programadosa sus salas, que reunieron a 467.207espectadores,
un 5,81 pot ciento m~squeen
2016. Adem~s,cerca de 200.000
personasasistieron a ~as visitas
guiadas, cifra a la quese suman
los 7.000asistentes a lajornada
de puertas abiertas.
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CULTURE

Palau de la Música
and Liceu release
figures for 2017
The Palau de la Música Catalana concert hall and the Gran
Teatre del Liceu opera house
have published their figures for
2017. The Palau ended the year
with 467,207 spectators, with
198,036 attending its guided
tours. With the 7,000 who attended its Open Day, a total of
672,243 people visited the
concert hall, whose total revenue was just over €15m. As for
the Liceu, it got 498,172 visitors, some 282,415 of whom
attended events on the opera
house’s general programme.
Its total revenue for the year
was €46.3m. ■ STAFF
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El Palau d e
la Música va
cloure el 2017
a m b 467.207
espectadors
El Palau de la Música Catalana va
tancar el 2017 amb un total de
615 concerts programats a les seves sales, que van aplegar 467.207
espectadors, que suposen un
5,81% més que el 2016, i 198.036
assistents a les visites guiades, segons va informar ahir en un comunicat. A aquestes xifres s'hi sumen
els 7.000 assistents a la Jornada
de Portes Obertes. Així, en total
l'any passat el Palau va rebre un
total de 672.243 assistents, entre
espectadors i visitants. Del conjunt
de concerts al Palau, 291 van ser
organitzats per la Fundació Orfeó
Català-Palau de la Música Catalana, amb un total de 196.839 espectadors.
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Els Domènech a Lleida

V I S T DES DE DALT
M A R C CERÓN

@marcceron

i

que va tenir, aquest pare de sis fills ha deixat a Lleida com a patrimoni

& ¡ ¡ ¿ I

O

L

col·lectiu: la creació del Marracó existent, haver participat com a Rel
Mag, ser un dels creadors de l'Escola Espiga, i deixar-hi una part de la
seva col·lecció de 15.000 papallones (la resta són a Barcelona).

E

l passat diumenge, per tal d'alliberar-me de l'avorriment

d'arquitectes catalans que han deixat petjada arreu del nostre territori.

estiuenc a casa, vaig decidir anar a donar un t o m b pel mercat

El cas del Sr. Lluís Domènech i Torres és ben curiós, ja que n o havent

dels antiquaris de la Rambla Ferran -llàstima que no en traguem

nascut a Lleida, va fer vida, obra i arrelament d'ençà que es va acabar

més profit I que n o li donem el valor que li correspon-, i sense res en

la Guerra Civil fins a la seva m o r t a Barcelona l'any 1992. El Sr. Lluís

que explicaven la seva contribució a la nostra capital, però ara a m b

especial per buscar i que pogués atreure'm en particular, vaig trobar

aterra a Lleida com a alferes militar després que la ciutat hagués estat

aquesta peça rescatada dels encants de la Rambla Ferran, reconec que

sorprenentment mitja dotzena de llibres que han acabat als prestatges

molt castigada per ser un front guerriller durant nou mesos i amb una

completo una part més de la saviesa personal que tinc de la nostra

del m e u despatx. Un parell son dels primers llibres que hi va haver a

vida m o l t complicada pels lleidatans que hi viuen. Essent militar va

Lleida moderna. Ara que hi ha l'aprovació d'un nou POUM, és bo saber

Espanya de les aventures d'en Tintin, i els quatre restants d'urbanisme

iniciar el projecte dels quarters de Gardeny, i un cop acabada la guerra,

que durant el segle XX en va haver-hi 4 (el del 22, el del 52, el del 79 i el

municipal lleidatà (aquests i altres suposo que eren allí fruit del

entrà a formar part de l'oficina lleidatana de Regiones Devastadas

del 95) i que la figura d'aquest arquitecte va ser activa en 2 d'ells. Que

buidatge d'un habitatge d'algun arquitecte per part del venedor de la

per tal d'iniciar la reconstrucció de la malmesa capital de ponent. El

j u n t amb en Ramon Maria Puig, Jaume Sanmartí i en Lauri Sabater, i

parada). Ara mateix he pogut ampliar la meva col·lecció amb dos aties

1946, després d'haver estat regidor a la Paeria amb l'alcalde Hellín,

amb l'estudi que compartien, han estat uns dels culpables que Lleida

municipals de la ciutat, un llibre d'història de la Universitat i un altre

guanya l'oposició per tal d'ocupar la plaça d'arquitecte municipal de

es posés en el mapa de l'arquitectura transgressora i rupturista de la

del Col·legi d'Arquitectes que és una monografia de l'arquitecte Lluís

l'Ajuntament.

seva època. A m b el que he explicat avui, t r o b o t o t a l m e n t encertat que

Domenèch i Torres. L'obra està firmada pels autors Frederic Vilà, Elena

Durant els anys que va ser funcionari públic, va deixar un b o n plec

Lleida li dediqués un carrer a la urbanització de cases que hi ha darrere

Cervera i Melitó Camprubí. I aquesta última peça és la que vaig llegir-

d'obres que encara perduren. El Banc Saragossà, els Edificis que

l'Arnau de Vilanova.

Vist des de dalt, no puc deixar de banda la ignorància que havia tingut
de qui era el pare d'una gran part de la Lleida actual. Tenia llibres dels
arquitectes Mariano Gomà (pare) i d'en Josep Maria Mora Cagigao,

me durant la jornada del diumenge.

limiten el Carrer Santa Marta i Porxos de la Plaça la Sal, la Subdelegació

U n cop més els lleidatans podem estar orgullosos que a la nostra ciutat

El Sr. Domènech era barceloní, n e t d'en Domènech i Muntaner (el

del Govern, Església dels Franciscans, l'Antic Hotel Condes d'Urgell,

sempre s'homenatja amb un vial a tots aquells que ha deixat petjada,

brillant arquitecte modernista creador de la Casa Fuster, Palau de la

l'ordenació de carrers a Balàfia i una multitud d'edificis de particulars

que han tingut una trajectòria rellevant, o bé perquè hagin tingut una

Música, Hospital de Sant Pau,...), fill d'en Domènech I Roura (pare

lleidatans que encara perduren. Hi ha obres seves a Poblet, Agramunt,

especial vinculació amb la ciutat. I amb t o t això, encara em sorprèn

de l'Estadi Olímpic i Palau de Montjuïc, Cooperatives de l'Espluga i el

Bellcaire... i obres que han caigut en la memòria de molts lleidatans

que ens emprenyem per si l'homenatjat ha estat d'un color o d'un

Sarral, l'Energia de Palafrugell) i era el pare d'en Domènech i Girbau

(el cine Fèmina, l'estany dels Camps Elisis...) en definitiva, va tenir una

altre, crec que hi ha altres problemes actualment en què capficar-nos

(amb obres com els Jutjats del Canyeret de Lleida, Vila Olímpica de

gran activitat a la capital tot deixant un llegat exemplar a casa nostra. El

i n o pas amb aquests particulars. En definitiva, els carrers de Lleida

Barcelona, Fundació Antoni Tàpies,...) en definitiva, una gran saga

que sí que m'ha sorprès més d'aquest h o m e n o t és el vessant altruista

sempre seran nostres i com no, de tots els lleidatans que hi viuen!!!
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Liceo y Palau acaban
la temporada con
buenas notas
El coliseo cierra con equilibrio presupuestario
y la sala incrementa un 5,8% la asistencia
EL PAÍS, Barcelona
Dos de los tres grandes centros
musicales de Cataluña, el Liceo y
el Palau de la Música Catalana,
cerraron ayer temporada con
cierta satisfacción. Así, el coliseo
operístico barcelonés ha tenido
unos ingresos de 46,3 millones
de euros, 1,5 millones más que
en la temporada anterior, en parte por el aumento en las aportaciones del mecenazgo, que alcanzaron los 7,3 millones de euros,
un 12,3 % de incremento con relación al periodo 2016-2017. En el
caso del Palau, el moderado optimismo viene generado por las cifras de asistencia: los 615 conciertos programados en sus salas reunieron a 467.207 espectadores,

un 5,81 % más que en 2016. Además, cerca de 200.000 personas
asistieron a las visitas guiadas, cifra a la que se suman los 7.000
asistentes a la jornada de puertas abiertas.
En el caso del Liceu, que celebra el 20 aniversario de su reapertura, que vive en el segundo
de sus tres años de exención fiscal y ha cerrado, asegura, “con
equilibrio presupuestario”, la
afluencia de público se ha cifrado
en 498.172 personas, de las cuales 366.757 asistieron a las actividades teatrales y el resto a través
de iniciativas como Liceu a la fresca, las retransmisiones en cines,
las giras del Petit Liceu o los conciertos de la Orquesta y el Coro

El Liceu ha cerrado la temporada con 498.172 asistentes.

fuera del recinto de la Rambla.
De las personas que visitaron
el teatro, 282.415 lo hicieron para ver las óperas y conciertos de
la programación estable del Liceu, 68.600 para presenciar los
conciertos y actos externos celebrados en el teatro y 16.157, con
motivo de las visitas guiadas.
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El desglose de las cifras de
ocupación permite constatar
que son los grandes títulos clásicos los que siguen teniendo mayor tirón. Así, la ópera Andrea
Chénier fue, con 25.442 espectadores (79% de ocupación), el más
concurrido (llegó a tres sold out),
seguido por Un ballo in maschera

(24.375 personas; 76%), L’elisir
d’amore (231.292; 93%) y Manon
Lescaut (20.774; 76%). La media
de las 13 óperas se cerró con
282.415 espectadores y una ocupación del 79,5%. Entre los cuatro espectáculos de danza programados (30.342 asistentes y
una ocupación más alta que la
ópera, 84%) destacó la propuesta
de Romeu i Julieta que ejecutó el
Ballet de Genève (11.255 personas; 82%).
Las cuentas de la Fundación
Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana registra un equilibrio
total: los ingresos fueron de 15
millones de euros, un 31 % de los
cuales correspondieron a la venta de entradas de conciertos, seguido de las visitas guiadas (19
%), explotación de salas (19 %),
mecenazgo (13 %), subvenciones
públicas (12 %), varios (5 %) e ingresos extraordinarios (1 %). Los
gastos, también de 15 millones,
correspondieron en un 41 % a la
partida de actividad, y también a
personal (31 %), funcionamiento
(18 %), varios (1 %), gastos extraordinarios (6 %) y amortizaciones
(3 %). Según las cuentas de la entidad, ésta habría contribuido en
109,73 millones de euros al Producto Interior Bruto español.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 9

O.J.D.: 11982

TARIFA: 490 €

E.G.M.: 136000

ÁREA: 92 CM² - 11%

SECCIÓN: ESPECIAL

1 Agosto, 2018

Creix un 5,8%
el públic al Palau
de la Música
El Palau de la Música va tancar el
2017 amb 615 concerts programats a les seves sales, que van
aplegar 467.207 espectadors (un
5,81% més que el 2016), i 198.036
assistents a les visites guiades. Si
a aquestes xifres s’hi sumen els
7.000 assistents a la Jornada de
Portes Obertes, l’any 2017 el Palau va rebre 672.243 assistents,
entre espectadors i visitants. Del
conjunt de concerts, 291 van ser
organitzats per la Fundació Orfeó
Català-Palau de la Música Catalana, amb 196.839 espectadors.
55.923 espectadors van correspondre al públic que va assistir als
133 concerts del cicle Escoles al
Palau. Quant als programadors
externs, el Palau va acollir l’any
passat 324 concerts, amb un total
de 270.368 espectadors. Pel que fa
a les dades econòmiques, el 2017
es va tancar amb uns ingressos de
15,09 milions d’euros, un 31% dels
quals van correspondre a la venda
d’entrades de concerts, un 19% a
les visites guiades, un 18% a l’explotació de sales, un 13% al mecenatge i un 12% a les subvencions
públiques. X.C.
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Ingresosde 46,3 millones,un 1,5%mds
GRAN
TEATRE
DELLICEULa instituci6n musical barcelonesacerr6 la temporada
2017-2018
conunosingresosde 46,3 millonesde
euros,un1,5%m~s,y 498,172espectadores.
La Fundaci60rfe6
Catal~-Palau
dela ML~sica
ingres~en2017untotal de15,09millonesde
eurosy acogi6467.207espectadores,
un 5,81%m~squeen2016.
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juegco
socialco
PiayStatioo
oocoiabomci~n
conel soMdo
a domidlio
de
Byron
Networks
(performance),
Carretilla,CEPSA
(estrategia),
Coopervisidn,
Cormos
(rewon),
BK),
Coca-Cola
(toolkits:Sostenibilidad
y Aqnarit~s),
Edreams
(campaGa
~/ydigital),Eibar,
Fundacidn
Fanoosierra,
Frcoch,
Gooeralitat
deCatalunya
(LaGrcosa:
vafiascampa~as,
Lotto6/49,080
Fashion Carrems,
Hoowei
(lanzamiento
termiooles
y PdV),IKEA
(pmmodonah
pepupstorey showroom
Week,
C~psolas
informativas,
Musou
d’Nistofia
deCatalunya
BCN
Connect),
Gerbil,Kids&Us,
La
salonco),
JTInternaNooal
(Camel
y Winston),
LaUga
(campahas
nuevo
posiciooomiento
y promodoo~l
Maguinista
-Unibail
Rodamco,
MBT,
Media
Markt
(mwon),
Nivorla
Solutions
~ Opko
(perfecmance), Fera
NY),
L’Or~al
(digital),Munreco
(campa~a
7VNavidad),
Opodo,
Perood
Kicard
(activadonco
(acciones
copecialco
deapenuras
deDofldas),
Stanley
Black
&Decker,
Varma
(DOn
Barceld
NutrHion
&Sont~
Ibaria,Osteloo
(SEM),
ReckittBenchiser
Espaba
(proyecto
SEM),
SportZone, Bepsol
ThyssenRrupps,
TopDoctors,
Treatwefl
Spain,
Universidad
Camilo
Jco~
Ceia
/ BEK,
VIU.
GinMaste~
digital).
Fonvald
Media:
BcoBnver
GcotiGn,
ClubMapfTe,
Beikin,
Lena
deMid(Tierray Oro).
UM:
Accenture,
Banca
March,
BasoBone,
Coach,
Decuthlon,
Diapbarmex
(rewon),
F_~abliments
Viena,
Fullsix:AXA
(pianco
depecoiooes),
Imaginarium
(ecommerce),
Pepsico
(digital:Sundries,
Exact
Software,
Fdgicoll
(Uebherr,
Dietrich,Falmec),
Grupa
Munreco
(Sandoz,
Mark
Maddox
BifferKas),
Sky
~/(eCitM).
Viceroy),
Ibecdmia
lutemadonal
(italiay Portugal),
Janssen,
MapfTe
(rewoo),
MiIdea,Mutua
General
Havas
Media:
Agencia
Valenciooa
delTurisme,
Aimsa
Grupo
Textil,Andreas
Stihl,Ayuntamiento Segurco,
Pemod
Kicard
(Winemakets-Azpillcueta),
SpatiFj,
Stanley
Black
&Decker,
Teva,
Tiger,Toes
deValencia
(campaEas
enredes
sociales),
Basebone
(performance),
Billy (performance),
81uebay (performance
&ecommerce),
Tur~rno
deValencia,
Vileda
(performance
&ecommerce),
Western
(performance),
Carlos
Bachofer
Garda,
Casa
Vicena
Gaudi,
Caves
delEmpecd~
- Blanc
Pescador Union.
(digital),CEU,Comunidad
deMadrid
(publicidad
institutional
y otrosoouncico
oflciales:
digital),
OMNICOM
Congrcosos
deValencia
(Palau
dela Mdsica),
Crazy4Adwmds
Mobile
(performance),
Drivy,Fetter
International
(rowon),
Fundacid
Barcelona
Mobile
World
Capital
Foundation,
Fundaddn
AIBeniz,
Cont~apunto
BBDO:
ACMarca
(Santiol),
Cacoolet,
Funpadd
la Caixa
(EduCaixa),
Meli~
(Melia
Fundacidn
~luntco
Sumamos,
Gaes
(rewon),
Generalitat
deCatalunya
(varias
campaBas
y digital),
Meli~
Hotels
international
y Melk~
Proy ProRewards),
Mutua
deYermssa
(lanzamiento
Clinicas
Generalitat
Va]enciana
(Consellerias
deEducacidn
y deEconomia
Sostenible,
Comer¢
i Treball:
Aptima),
AECC,
Bankinter
(rewoo),
Jazutel
(rewoo),
Mercedco-Benz
Espaha
(negodo
adidooal
variascamparas),
Grupo
Anaya,
Grupo
Caixa
CObra
Social,Caixabank
y acuerdco:
rewon),
Grupo
reddeconcesJonarlco
y social
media),
OMIE
(marketing
dJrecto).
Spain:AChed
((ampaBa
Barcelona),
Area
Metropalbana
deBarcdona
(campafia:
Bajas
Emis~es
UOC,
Guardian
Glass,
Iberian
Fashion
and
Retail(aeropcotale),
IDCSalud
Holding
Quitdn
(campa~a DDB
local),Innovate
Mobile
Solutions
Limited
(performance),
JDE
(Tassimo:
performance),
Labeau, Dondas),
D.O.
Vinco
deJerez,
Fundaddn
Prlncesa
deGimna
(Ioozamiooto
programa
Rescatadorco
Talento),Gmpe
Volkswagen
(Audi
A6y Al:lanzamientco
y Audi
Black
Edition:ianzamiento
Alemania),
Magic
BoxToys,
Maison
ViBevett
SAS
Espa~a
{digital),Merck
Sharp
&Dohme
(Anima[
Health),
Michelin,
Minep/a
Research
Labs
- Gold
Collagen,
MotixMedia
Solutions
(performance),
Nvia
Ibero~tar,
ldiliaFoods
(Cola
Cao:
digital),Labaratorico
Pbarmex,
Secrutadado
Gitano
(campa~a
contra
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la discrirninacidn
social),
Sellos
deCalidad,
D.O.
Vino
deSomontano
y J. deTeruel
(campaBa
eurnpea),
Vitaldeot
(rneposidonarniento)
Dec:
ACT.
Ageocla
Catalona
deTudsrno
(rnarkeling
direeto),
Barcelona
Comerdo,
Casrillo
deHolanda,
LaEarola
M~Uaga,
Prornotur
Tudsmo
deCanarias,
Turismo
A~laluz
Andelucia,
Turismo
delPaisVasco
(digital),
VLC
Tudsmo
deValencia
(digital).
OMD
Spain:
BritishCoundl,
CivitaHs,
Cornputrabajo,
Confomnda
Episcopal
Espa~ola,
Dermofarm,
Greonpeace,
Lidl,Lonna
Fitness,
Navidul,
Nivea,
Organizacidn
Interprofesional
delVino
deEspa~a,
Take
Two
Interactive
EspaBa,
Uber
EATS.
PrO
Spa’m:
Airbnb,
Central
Optics
(Lentillasbaratas),
D.O.
Sornontaon
y Jarndn
deTeroel,
FirstStop,
FuedaciGn
Bertelsman,
FundaciGn
Princesa
Girona,
IESE,
J~germeister,
Lease
Plan,Qatar
Airways,
Stage
Entertainment.
Proximity:
Donone
(MiPrimer
Donone),
J~germeister,
Levi’sEurope
(programa
defidelizaddn
europeo),
Rock~
Benckisar
(Housohoid
y digital),P&G
(programas
Victoria
y DodoL
CRM),
SEL,~E
Lnteo’as
y Apuestas
delEstado
(LaPtirnitiva
y sujuego
asociado
BJoker,
Banoloto
y el Gardo
deLaPdmHiva).
TBWA
Spain:
American
Tourister
(campaBa
lanzarniento),
Eceornbes
(socialmedia),
Freixenet
(carnpaBas
locales),
Grupe
Manarini
(Novidel:
carnpa~a
lanzarnientn),
Gropo
Puma
(Pegoland:
lanzamiento
lineadeproductes),
flunionHoteles
(carnpaBa
marca),
Unea
Dimcta
(Vivaz:
campaBa
Ionzarniento),
ONCE
(carnbaBas:
ExTra
deVerono,
Basca
Monopoly,
1lil 1, Basca
Navided
y Basca
Magamillomafo),
Orange
y PlayStution
Plus(promotional),
PlayStation
(Fores:
branded
content
Pies:socialmadia),
PMiMatorsport
Duca~i
(Lorenzo
y Dovizioso:
socialmedia),
Sony
Camaras:
adaptacidn
y carnpaBas
locales).
Tiempo
BBDO:
AigGes
deBarcelona,
Angulas
Aguinaga
(Angules
Agui~aga:
carnpaGa
deproducto
y
garna),
Asociacidn
Bonca
Andonana,
Banco
deSontander
(carnpa~a
rnundial
EVP
Employer
Value
PropasNion),
Beauty
&Go(IonzarnJeotn
internaclonal),
ElCorSe
Ingles
(carnpaBa
Navi~ad
Catalu~a),
FloretTe
(carnpaBa
producto),
Fundacidn
Vicente
Ferres
(carnpaBa
Navidad),
Ibi[ (lanzarnieotn),
Pepsico
Lays
(Oven
Baked
Global:
relanzaraiento
internocionai
Oven
Baked
Fusions
Glebal
y Snacks
Wesa:
lanzarnRintns
internaelonales
y Buglos
Wesa
y Lays
Surnrnes:
carnpaBas
eurnpeas),
PUBLIClS
GROUPE
Blue
449:Alibaba,
DJiIndu~les
(drones),
Ebro(rnodeies
economEtricos),
JustEat(modelos
econom~t~ces),
Omega
PBarma
(rewon
y digital),SEEAE
LnteBas
y Apuestas
delEstade
(PrimHiva:
Leo
Bunett:
Heinehen
(lanzamiento
He~neken
0,0),Pernod
Ricard
(Buavieja),
Santos
Canasco,
Virus
PuMids
Coeoumicad6n
Espalia:
Biothenn
(campa~a
Biotherm
Homme
2017),Chocolates
Valor
(Nuesitos:
socialmedia
y campa~a
reposidonamiento),
HP(FicBas
e-commerce:
SEO),IDAE
(campada
usoresponsable
delo energfa),
I nttame
(web),
~cebs
(lanro
mieoto
marca
M~co;
web
y plataforma),
JTI(B&H),
Kimbefly
Clark
(Scottex
Moist),
Mapfl’e
(digital:web
y dise~o),
Michelin
(social
web),
MinisTe~
deDefensa
(web),
Renault
(digital:Henault
y Dacia),
RGA
(digitaly preducd~n
assets
paracampa~a
delonzamiento),
Sarnsung
(Sg,(3uickDNve,
Qled
y carnpaBas
deimagen
marca,
SmartGirl),
Telefdnica
(UX),
Telefonica
Onthespat
(desarrnBa
depresentadones
digitales
videos
decompa~la
y productos),
Universidad
PontifiUa
Comilles
(web,
campaBa
decomunicaclon
esttategia
digital),Visa(dinarnizaciGn
deRRISS
(noorg~inico)
y acciones
digitales),
Wizink
Portugal
(digitaly preduccide
assets
para
canales
digrialos:
social
media
y blogL
Saatebi
&5atchi:AXA
(AutEnornes:
rnarkeHng
directo),Nestle
(Aqnarel
y Penier.
carnpaBas
digitalas),
ZoodeBarcelona.
5tarcorn:
Avon
(rewon),
Codorniu,
Heinz,
Merck,
Puig
(inversidn
intemacional),
Queserias
Zenith:Area
Mettopolitana
deBarcelona
(Mitjans
M~opelitons
Online),
Ases,
Ayuntarniento
Barcelona
(varias
carnpa~as),
Baarn
Suntory,
Cofresco,
Disoeyland
Paris,
Mahou
San
Miguel,
Turisrno
deAndorra.
WPP
Mediaonea:
AirFrance,
AIprn,AzkoNobel,
Camovo,
Grnhe,
iRebnt,
JDSports,
Nid,PSA
(Peugeot,
C~Ban,
DS,
Opel),
Revlon
(Bevlon,
Elizabeth
Arden,
Cutex
y Llongueras),
Richemont,
Royal
Canin,
IV,Velox,
Vestiaire
Collective,
WiZinh
Bank,
Mindshare:
Bastinver,
Facebonk,
FmTeturn,
Frit Bavich,
Navaianas,
iBM,Nokia,
Parlamento
Eurnpao,
Rakuten
W([spaBa,
UKeItalia),Soonfi
BI,VOG
Madene.
SCPF:
Donone
(carnpa~a
RSC),
ElCone
Ingl~(carnpaBas:
Made
Oto~o
y Reb,~jas
Navidad
"i7-18),
i~ental
(reposidonamiento
demarca),
Pullrnantur
(carnpa~a
dereposicionamiento),
Univ~itnt
Oberta
deCata~unya
(carnpaBa
captadGn
a]umnos).
Grey
Spain:
Aquase~’ice,
CroyffFoundatlon,
DICEPA,
Domino’s
Pizza
(O’clock
y Lanzamieotn
Artisan),
Malla
(campaBa
sodal
media),
Flike(promocional
y digital),P&G
(Srnoll),
Palacies,
Revlon
Professional,
Solmark
Lingerie,
Songlass
Hut(campa~a
social
media),
Zity.
J.WalterTlulmpeotl
Spain:Acciona
(carnpaBa
decondendaddn),Ariston(carnpaBa
delanT~mieuto
deproducto),
CEAB
(captadEn
defondes),
CELl
(digBat),Green
Cola
(digBal:la
nzarniento
deprodocto),
ING
Group
(digital),UNICEF
(captacicln
derondos).
Ogilvy
&Mattten.
Asana
(web
y social
media),
Central
Lechera
Asturiana
(digital),Cin~a
(marketing

dimcto),
Coca(ola
(branded
content
video
OOH),
Cocunat,
Correos
(marketing
dire~o
y prornocional),
DASH
(larLzarnieotn),
Dr.$ch~r
(marketing
directo),
ElPais,Fireware
Fundatlon,
FChch
Rabbit,
Fageda
D’en
Jorda
(marketing
dir~to),Level
(marketing
dir~o),
Natures
Bounty
(marketing
directo),
Nesde
InfantNutrition
Intemadonal
(marketing
direao),NutrRi~n
(Innova:
lanzamiento),
(Cuponazo,
Extra
delPadrn
y dela Madm,
Fundaddn
ONCE,
Eurojackpnt
y Sorteo
dei, favidad),
Rakuteo
(marketing
dirocto),Suchard
Dark
(lanzarniento),
Tesoro
Pdblico
(campaBa
Deuda
Estado),
Turespa~a,
Universidad
Eurnpea,
Warner
Bros.
Sra.Bushmoea:
Coca~Cola
(WEBU/AdeS:
lanzamiento
Europa),
Coca~Cola
MExico
(~lValle~Nada:
Ionzamientn
Coco&Nada),
ElCorTe
Ingl~s(carnpaba
Mada
P~imavera),
Heinekeo
(Ladrdn
de~nzar~s),
Housell
(lanzamiento),
ICRC
Intemational
Committee
fortheBed
Cross
(campaGas
rnundiates
deconciendaciGn:
People
in wary HeaNhcare
in danger),
ONCE
(campaBas:
Navidad,
DiadelPadre,
Diade
Madrn,
ElCupenazo
y Cupenazo
XXL).
Wavemaker.
Ayumarniento
deBarcelona
(vaBas
campabas),
Canal
deIsabelII, CEF
- DD[MA
(Universidacl
aOistancia
deMadrid),
OiputaciGn
deBarcelona
(campaBa
Dladela Majer),
Faes
Earrma
(rewon),
Fdesland,
Generalitat
deCatalu~a
(varies
carnpaBas),
Generalitat
Valeociana
(carnpa~as
p~sidencia),
C-eox,
Heokel
(rewon),
Huawei
(Lanzarniento
MaTelO),
Hungarian
Tourism
AgencT,
Kingfisher
(Brico
Depot),
Level
Airline,PepePhone,
Pescanova
(rewon),
Pladis
- UntiedKiscufis,
SELAE
Lnterias
y Ap~estas
delEstado
(Sorteo
deNavidad
y Juegos
Activos),
Sotur,
Stage
EnTertainment,
Tesoro
Naclonal,
Triumph
(leoceda),
TurespaBa.
Y&-R
Espa~:
Angules
deAguinaga
(Aguinamar),
Waynabox
INDEPENDIENTES
10"1:
Caritas
(nueva
web
CarBas.es),
Cads
Jr (apertura
tiendes
y web),
FoxInteractive
(carnpa~a
promoci~n),
Matua
MaddleBa
(carnpaBa
contra
el Bulling),
TheHistory
Channel
(desarrnBa
canales
dig~tales).
22Grados:
Amichi,
Antilia(Bits&Bricks),
Asinca
(Elaborado
enCanaBas),
Ayuntamientn
de
Palmes
(campaBas:
Ciudad
delMary Moviiidad),
Cabilde
deGran
CanaBa
(LaIsladeMiViBa),
Cabildo
deLaPalma
(Servicio
deTudsmo),
Cabildo
deTenerife
(/~rna
Tenerife
2030
- DxTenerife),
C.C.
Arenas,
Clandestine,
Colegio
OBdal
deFisinteradeutas
deCanarias,Dame,
Edntesa,
Europan,
Fundeddn
Grube,
Hecansa,
Hespi~ales
Son
Boclue,
Isola,Nubia,
OVB
Gran
Canaria,
Prernium
Mix(Lambda),
Prnmod(~n
dela Ciudad
deLasPalrnas,
Toyota
CanaNes,
Vma
Publiddad
(Renault
concesionarios
Ca~
nades).
&Roses:
Bet~o[liWorldwide
(campaba
reposicionarniontn),
Bodegas
MartinCodex
(campaGa
cemunicadEn),
FastRetailing
(Uniqlo:
carnpaBa
ianzarniento
enEspaBa).
/D~ygitat:
Alcesa
(Atu gusto:
digital),BBVA
(Anida-Anidando:
branded
content),
BMW
(Mini:
marca
y concesionarlos),
Comonidad
deMadrid
(Metro
deMadrid:
web),
Flex(Noctalia:
ecomrnerce),
Madrid
Destino
(V~ve
a Madrid),
No÷ Vello(digital),OHL
(Contro
Canalejas:
web),
Osborne
(Bodegas
Mantedllo:
sodal
media),
T~sis
(digital),Oniversal
Diagnostics
- UDX
(web),
Via
(web),
Vitaldent
(carnpa~a
captaciEn).
AimMediaplus:AEDAS
Homes,
Banco
deEspaBa,
Brand(am
(Cristasal
y HErcules),
CNMV,
Fundacidn
Museo
Guggenheim
00(Aniversario),
NG(desatascadores
y limpiadores),
Hiseose,
Lera)vo,
V-TAC,
Wellfaits
(Feba
Veggiewodd
Barcelona).
Apache
Media
Grm~p:
deAim,Betsson
(StarCasino),
BNEXT,
Ciudadanes,
Disnav,
Jeselitn,
Llorac,
MadelnMa,
rnarca.com,
Navigator,
NumberlG,
Phyto,
Bank
Group
(enracha.es),
$anitas
(audNoBa
estraTegia
digital),Staar
Surgical,
Tearnleader,
Teka,
ZTE
Areoba:
Andbank(Mylnvestor:
lanzarniento
aplicadEn),
Bandai(PowerP,
angers:
campa~a
Navidad),
ClubMaba
(socialmedia),
DiarioAS(promocional),
Ecealf
(carnpaGa
delanzarnionto),
Foster’s
Hollyweod
(FHTheOthedide:
campaBa
realidad
aumentada
paraNallowen),
IEInstitutodeEmpresa
(Alumni:
sadal
media),
Mallei
Hotels
International
(carnpaBa
online
2018
sodal
mac~la),
Reofe
(sodal
media),
Sontillana
(Bejob:lonzamiefl~
platafimna
e-Learning),
Stage
EnTertainment
(E]Guardaespaldes:
campaBa
lanzamiento).
An’oba
Media:
Ecnalf,
Grope
Sepro
(SOproTEC,
S~pmSEB
y SHIP),
IEInsttiutodeErnpresa,
Mel~i
HotelslntemaBonal(Meli~Gran
Mella,
Malla
Hotels
andResorts
y Meli~
Rewards),
5anBllona
Formaddn

(Bajeb).
Avantine:
Aedas
Homes
InrnobifiaBa
(lanzarniento
promociones),
Apis(rampa~a
delanzamier¢o),
CC.
Plaza
Rio2(social
rnedia),
Concesur-Marcedes
(exterior,
preosa
y digital),Correo-Western
Union
(prnmoclonal
Nav~d),
Discover/Max
(lanzamiento
programa
Tanto
x Ciento:
prnrnocional),
Double
Tree
byHilton
Hnteles
(marketing
dire~o),
Eumpcar
(pron~cional
Navidad),
HijosdeRivera
(Estreila
deGalicia:
Estrnlla
0,0y "1906:
trade
marketing),
XanadG
(digital).
BAP
&Conde:
Clag(digital),Gadis
Supermercades
(campaBa
Vivarnes
corno
Galeges),
Inverante
(web),lsidro
"1952
(Apetitnsos),
Larsa
(LeitedePestoreo:
lanzamiento),
Tierra
dePregontas
(digital),
Xunta
deGalida
(campaBas:
Tudsmo
deGalicia,
Seguridad
Vial,DiaInternational
contra
la Violeoda
deG~nero
y DiaIntemacional
dela Majes).
Brave:
BaBa
Aurora
(web),
FECMA
(carnpa~a
recaudecidn
defondes),
Fundaci~n
Josap
Carmras,
Casa
(social
media),
Offset
CoRage
(web,
social
media
y SEO),
SEAT(desarrollo
deapp),Tudsmo
tremadura.
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Btob:AreaSegures
(camgahas
digitals, searchy comunicaddn
CRM),
CalihadPascual
(Leche
Equmedia:
Acci(~nContrael Hambre,
Cash
Converters,
Green
Cola,IFEMA
(mwon),
Nfon,R[NFE
Pascual:
Leches
Especiale~,
digitalsodalmedia
y web
SinLactosa),
Endesa
(de~arrollo
plataforma
(rewon),
Targobank.
B2B),Euromaster
(sunorama
y LowFestival:acHvadones),
Eve~
(Cloqq:lanzamientu),
Fox
Equipo
Singuia~
GinG’Vine(G’Vine
Ayes
Moi),El CorteIngles(campahas:
WeLoveXLPdmavera
(National
Geographic
campaha
digitalmul~
national},
Fripozo,
Merck
(de~arrollo
piatafonna
Despidete
WeLoveXLOtoha),
Goneralitat
deCatalunya
(campahas:
ATC
y AtefltadoRamblas),
GHD
(campaha
detu Alergia),Pemod
Ricard
(BellanHoe’s:
Suund
of Baliantine’s),
VipsRestaurantes
(campahas Navidad:
Looks
Infinitos),Gmpe
Conefid
(Corteflel:campa~a
Compartir
Cortefld,Spdogfidd:campaha
socialmedia),
Vodafone
(TalentMusic
Shows:
web).
A Common
Life y Women’secmt:
campa~as
MySummedand,
Navidad
Wen~cl
y Perfume
Sexy),
Bugaiaw2$
Cirnas:Bayer(Conlamujer,com
y Bepen~hol~led
momes.com),
Coca-Cola
(RoyalBliss:
Samsung
(campa~a
SMARTgid).
experiential
y dighal),
HomeAway,
Netflix(Narcos,
LasChicas
delCable
y Stranger
Things:
digital).
[vii Love:Ajuntamaet
deBarcelona
(campa~as:
Bienestar
Animal,
Marat(ideBarcelona,
25aniveesazio
But~ & Boot~eder
& CO:Huawei(ianzamientuHonor730, Nenuco
(Dia de la Mad~e:
OBmpiadas,
IMHAB,
Victimas,Ecolegia
Urbana
y Cambio
Ciim~co),Ajuutament
deMatar6
(campaha
digitaly sodalmedia),
PmEquity
(ATLy CRM).
deVerano
y SLOP),
CaixaBank
(DigitalBusiness-camgaha
Agple
Payy CaixaBenk
Consumer
Finance),
CottWersiott:
~xa(digital),BBVA
(digital),B~ad(limBa,
Essiior,Freshly
CosmeU~,
Hawkers
lutemaBonal, Cedomlu
(cam
paha
international),
Cofidis(campahas:
Revolving,
O~dito
Proyecto
y Navided),
(ultura
Quimoa,
Sanitas
{digital), Warner
Music
Spain
(dighal).
Pr~ctica
(pasicionamientu
y lanzamientu),
Equivalenza
(mpasidonamJeuto),
TheCoidmer
Gmup~V:100Thanks
(digital), Adecco
(lanzamlenta
nueva
ident~dad
corparativa:
marketing
directa),
Revlon
(digital:StyleMasters
Contest),
Uttopy
(campaha
Save
thePlanet).
Auto1, Benkia
(campahas:
Gostor
Multicanal,
Py~nes
y Autdnomos,
Banca
Pzivaha,
Dighalizad~n
de
Faiowvathev!
SSBA:
Abogades
Bdda
y Posada,
D.O.SierradeCazoda,
Ebm
Foods
(Espaha:
B~llante
Bankia,CanalFranquicias,
Cuenta
OnAut6nomos,
Ofldnas/~giles
y BMN),
BarcelG
HotelGroup
Sushiy Benefit,B~lgica:
BrBlanl~
y M~xico:
S~S),
Fe~ival
El Chupate,
Idiso,Moutero
(HOn
P;~lido
(promotional),
Diamond
Films(campahas
lanzamienta
peliculas),General
NutritionAdvance
(Nenflt
Moutero),
~zPrivada
(HotGo),
a
lanzamientu),
Rermanas
Hospitalahas
Ana Beata (campa~as
aptadGn
c
fl ydel~d6n), HU
Feel~eBearld:BonNomia,
E~siJor(Varilux),Loewe
(SuloLoowe),
Porsche
(Esencia
Panamera),
(iaazamiento),
ITPAero,Ministeha
deEconomia,
Industria
y Computitivided
(Piatafonnas
Tecnol~gicas TierTa
deSabot,
Twitter(Twitsoojo).
Rebels:
Amadeus
(digital),Bestolli(digital),C~maras
Va~cas
(dighal),Cash
Convertels
(digita
deEnergia),
Pfisma
Natural
(Sugar
Slim:lanzamientu),
Bastreator
(campaha
deimagen),
Bestauraute Good
Apanieute
(AngelLe~n),Sautaluda
(Campaha
DOH,
Patrodnio
Sulecd~n
Espa~oia
deBaloncesto,
Paez
(digital),Puig(Shakira,/~gatha
Hoizdela Praha,
Benatton
y Antonio
Banderas:
digital),
Santalucia
Impulsa
y Publicaciones
Corporativas),
SAREB
{dighal).
(dig~l),$ephora
(dighatal).
~ Spain:Tueuti(experiential
y digital), WiZink
(camgahas
Espa~a
y Portugal).
~. Alcampa
(lanzamieuto
nuevaapp), Benco
Popular(psomocional),
Benkia(promo~onal
(3vina:AdelfoDominguez
(moda),BMW
(MINI:compar~da
conFCB),Centtos
Dnico,Flex,
lanzamiefltu
deapp),Ministedo
deSanidad,
Asuntos
Suciales
e igualdad
(campahas:
Vacunaddn
(Adolfo
Dominguez
[Jnica),Simyo.
contra
la Gripe
y Prevencidn
delVIH),Roche
(Proyeeto
Zinkinn:
digital).
Cotnpaet
FMR6:
Angel
ini Beauty
(Anne
Mi~lle~ianzamientu
Gold~ge},
CooRra
Matosha~ing
(EcoohTa:
~enpo
elttusiaseno
y Mudea
valorZ: ADIF
(rewon),A!deas
Infantries,Ayuntamientu
dePozuelo
lanzamientu
intemacional
servicioalquilerdemotus
par minutos),
Now
Espresso
(CafesHovell:
(instHudonales
y anundos
oficiales),Biogran
(Ecocestu
y El Graneto),
Cuauto
te Quiem
(editorial),
campaha
c~psulas
compastables),
Opko
Health
Spain.
DHL
Parcel,Ecovidrio,
NVlA
- Advanced
Telephone
Services,
TigerFlyingCopenhagen,
UnigloBaL
Comtuvina
÷ A: Adeslas
Segu~Caixa
Sa~ud
y Bienestar
(digital), AlainAff]elou,CaixaBank
(campa~as |K] Media:Aquilea,Baqueha,
Bb~ends,
CEAR,
Diputaciha
deBarcelona
(campa~a
MeteoMauri),
Family),
DistritoCastellana
Norte,FREO,
GoFit, Indra,Liderpapel,
Mutua
Madrileria
(sorteos
App
[uronic$,Gdmaldi
Lines,Padem,
Benta
Mayores,
TitaniuxPintutas.
Mutua),
NHHotelGroup
(psograma
fidelizaelGn),
Orange
(campa~as
Love).
IMRBD:
Correos
(t[endasnuevas
y C~JPaq:
~metmarketing
y sodidmedia),[umpear
(campaha
Cybeedid~:
Adidas
(digital), Amazon
Flex(generatiOn
deleads),Costa
Cmcems
{generaci6n
deleads
Navidad:
socialmedia
y PdV),Lu~hansa
(~ceet
marketing
y socialmedia),
Pepsico
(hasHorte:OOH
y socialads),Eureka
Rids(socialads),LeoPharma
(sodalads),Nostrum
(SEM
y social
socialmedia),
Saohas
Dental(streetmarkeHog
y socialmedia),
Western
Union(campaha
Navidad:
D6:Ayuntamienta
deMaddd
(semana
dela Movilidad),
Banco
Santander
(campa~a
Coga
Libertudoms:
socialmedia
y PdV).
promotional),
Ba~er
Agroservidos
(Verum-~enada:
promotional),
Cowezas
la Virgen,Coca-chla
Infinity Media:ACMarca
(digital), Beka,Biedemla
Laborataice,
Cnalimeut
Granogers
COVALCO,
Ecoembes
(campaha
reddado),
Easyjet(rawon),e~ceams
(campa~a
]V), Fundad6n
Creses
Jugando
Cobas
(digital paidmedia,
SEO
y SEM),
Consejo
Begulador
dela DOP
(SidradeAsturias),
FerretHotels
(campaha
UnJuguete,
Unagusidn),Ma~lelez
(Chips
AboyL
campaha
promotional:
W,radio,digital
(digitalpaidmedia,
SEO
y SEM),
JustEat(digitalpaidmedia,
SEO
y SEM),
L’Ctr~al
(Mutlix,Vichy,
y PdV
y ES~TeI~
Principe,
Mini’sOreo
y Principe:
W),Oficina
Ecen
Gmica
Comerdal
Pen~,
Okey
(digital),
Gallet,Biolage:digital
paidmedia,
S~O
y $EM),
Pemed
Ricard
(Malibd:
digitalpaidmedia,
SEO
y SEM),
Speed
Queen
(didoy psomocional),
Vorwerk
The~omix
(Becetas
Chocolate
y comunicaddn
Red
Arbor,SEK
(digitalpaidmedia,
SEO
y SEM),
Sturytel,
Tuenti
(digitalpaidmedia,
SEO
y SEM},
TUI,
dientes),
UniGn
Comerciantes
Asturias,
Vitaldent
(SEM),
Weekendesk.
Danvin
SocialNoise:ChiutElectfi(s (captad6n),
CompaMa
Fant~ica
(paidmedia},Beliveroo
Iris Media:Audifono.es,
Ayuntamieuto
deMadrid
(Mad~
Be~ioo
2017),ClubdeCampa
Villa
(lanzamieuto),
DisttitoCastellana
No~e
(digital), Endesa
(branded
content),
Kimoo
(Femande
Alonso),
Madrid
(Beno
Bepartivo
Aneal),Comunidad
deMadrid
(cansejeria
dePoll~cas
Sudales
y Familia),
LaLiga(activatiOn
international),
LeLynx(Francia:
repasicionamienta
y ianzam~entu),
Madonnaud, ~jaso
(estudio
jun’dico),Fermax
Eleetr~nica,
Fiturlutemaciena12018,
Fundad6n
Estatal
parala Folmaci6n
Multi6pticas
(digital),Ria(captaci6n),
Teka
(digital),Therapy
Chat(lanzamientu),
Xiaomi
enel Emplen
2017,
Govern
deles Illes Balears
(Espaha,
Baleams,
UY~
Franda,
Alemenia
e halia),
media),
Yoigo
(lanzamientu
dela ofertadeconvergenda
dela marca
M6ell÷ Fijo÷Intemet).
Hennanos
Cuevas,
ICOlestitutodeCredHo
Ofldal,InstitutoNacionid
deias ArtesEsc~icas
y deia
M~sica,
JuntadeAndaluda
(Tudsmo
Costa
delSOl),Laharatodos
Urgo,Marca
Pen~,
Matzo
deMadi~d,
Dataplanning:
Ajuutament
Hospitalet
(Summer
Experience),
Ajuntameut
VBadecans
CHoRal),
Pattonato
Provincial
Turismo
deCa~elMa
(CastellGn
MedRe~nen),
Pmmpa~,
R~’E,Seccetaha
General
AgramunL
Innoenerga,
Mas
]~nell, Torrons
Vicens.
Dimensian:Ayuntamieflta
deDormsha-san
Sebasl~n,
cdec(web),Cerve~
Caiat~va
(cepesidenamieflto de]Tesoro
y PoliticaFinandera
(iutemacional),
Tunisair,
Turisme
deHonJega
- Ibeha
Os[o,
Vintae.
Isolated:
Serwell,
CyJDelicatessen,
Diego
Zamora
(MardeFrades,
Bamdn
Bilbao
y Zeco).
morca
y lenzamiento
Calatrava
Pilson),Coweza
Oro(relanzamienta),
Diputuci~n
ForaldeGipuzkoa,
BTB
Euskal
Ir~ Teldoista,
Kfi~uEskab,
Logik,reposido~rnieeto
y web),Gokaiogikaa
(mpeskionamientu Kanlli:£NP
Partners
(SEM),
Edenred
(SEM
y medios
on),Feuve~
($EM
y medios
on),Gilmar
y web),Singular
Dendak
(repasicionamiento
y web).
socialads),IESE
(SEM
Baidu),
NHHotides
(SEM
Baidu),
Renmbolsing
(rnadios
en),SalsaJeans
Denano
x: Baileys(pmmocional),
CMtetis,
Credimarket
(ianzamieeto),
El Tenedor,
Europac,
Finizens
medios
on),TheStyleOutlets
(SEM),
Turismo
deValencia
(medios
(lanzamientu),
Nabitissimo,
Heygo
(lanzamieuto),
KFC
(mposicionamientu),
Udl(reposidonamienlo), Kasl~er
& Ho~nen
Destilen’a
Urbana
Santamanla,
RegistTO
deOstedpatas
deEspa~a.
Reebok
(pmmadonal),
Sunny
Delight(reposidonamiento),
Telelavo
(lanzamiento),
Hoiversidad
Kepler22b:
Asti, B theTravelBrand,Chovi,EveFinance,
Gmpo
FloRa
(espacios),
Hook
(marca
Eumpea
(mposidonamientu).
departiva),
IoScoot
(app),UkelK,
Optima
GloBal
Services,
Pascnal
(Vivesoy
International
y Paschal
Lactosa),
Rotor(BikeComponents),
Zalacain.
El [abomtodo:
Banco
Santander
(Liga123:comunicad~n
patrocinioLaUga),Banco
Sentander
Empresas,
Peggy
Sue(campaBa
repasidonamientu).
Kitchen:Badegas
Tortes(Cele~e),
eBey,Ecoviddo
(manual
deidentidad
digital), MRka
(E~paha
El rusodeRocky."
Codere,
El Co~ce
Ingles(campaha
cat,logodeiuguetas),
Giovanni
Rana,
Horbito
Portugal:
socialmedia
y digital),Ministedo
deSenidad
(campaha
Violencia
deG~nero),
~)r~sident,
(lanzamientu),
KFC,
OIV[(ianzamientu),
Valor(Ruesitas).
Teatros
del Canal,
TEN
7V(campa~a
Rosa
Elogia:Corparaci6
Cataiana
deMitjansAudiovisuals
- W3(sodalmedia),Feac(S[OEspaha
[a D~spenso:
Ab-lnBev
(Budweiser),
CenttoSuperior
deDiso~o
lED,DOE
Oenominacibn
deOdgan
Portugal),
FunBa~
Pasqual
Maragall
(fldidizad6n
susrciptoms),
Housf’J
(captacibn
dedieutes:
digital),
Espa~a
(DOE
plane~ropen),
Fundacidn
Anar& El Co~te
Ingles,Gcepa
Daoona
(lanjar6n:
[anjar~n
y
Iberomed
(lanzamientu
ecommerce),
Kelisto(dighal),LaVanguardia
(fldelizaci6n
suscriptores),
Medio
Ambiente),
Medicos
detMundo,
MuRicanal
(semos
y CanalHollywood),
Nestl~(Nescaf~
Credit
(captac~n
dedientes:
digital),Parfois
(digital),Platanomalbn
(dighal),
SaBa
(digital),$uizainvest Matchcafe
conHoscaf~),
Pemed
Ricard(Beefeater:
Beefeater
London
Town),
PhilipMerds
(Iqos:
(digital), Suntory
$(hweppes
(escucha
online),Superperfumorias
(digital), Uiahax
(dighatal),
lanzamientu),
Sepl~ora
(perfumes),
Sunt~y
(YatteMinaham),
Unicaja.
i~ Quedde
Publldded:
AXN(estraoonuevosianzamtentus:
BTL),Coleg~o
AhagaHos
Madrid
(digital), Vertboodet
(digital), Xunta
deGalicia(Agencia
deTurisma
deGalida:
digital),Hous~y,
Iharorned,
LunaCredit,Patrols,
Piatanomel6n,
Seha,
Suizainvest,
Superpefl’umehas,
U]abox,
Undiz,
Veribaudet,
Xunta
deGalicia(Agencia
deTutismo
deGalicia).
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(ianzamiento
nueva
app),Es[udiautes,
Gmpo
Porcelanasa
(Venls:web
y socialmedia),
Knauf,
Pascal
(ia nzamientu
yogu
resPascaal).

PAÍS: España

FRECUENCIA: Anual

PÁGINAS: 30-32,34-35

O.J.D.:

TARIFA: 7500 €

E.G.M.:

ÁREA: 2400 CM² - 500%

SECCIÓN: REVISTA

1 Agosto, 2018

AGENClAS
I NUEVO
NEGOCIO
Lovebito:
AngeliniBeauty
(lanzamiento
lineafTagandas,
Roma
byLaura
Biagio~,/~ngel
Schlesser
Annand
Rasi),Fmixenet
IntemaUnoal
(Fmixeoet
y Prosocco:
(amparias
intemacionales
y Mia:digital)
M&C
Saatchi:
ABC
Sovilla(local),Academia
deCioedeEspafia
(Premios
Goya
y Fundaddn),
Aguas
Huelva,
AlexThompson
Racing,
Ayuntamiento
deSovilla(400Aniversario
ArioMurilioy promoddn
cuBura
y deperte),
Diputacidn
deJaEn
(promod(~n
Ja~n),
eldiario.es
(camparia
(aptacidn
desocios),
Hitachi((amparia
posicionamiento),
Homimans
(camparia
pesidanamiento),
InstitutoEspariol,
(camparia
pesicionamiento),
JuntadeAndaluda
(promocidn
acrividad
Andaluda),
Mad
CoolFestival
2017,Meta4 (camparia
posicinoamiento),
Oceanman
(Oceanman
y MireiaBelmonte:
embajadera)~
RealBetisBelompi~
(campahas:
renovacidn
deahanades
y pmmocional),
Roddest
Barcelona.
Matdtpdnt:
BASF
(lanzaminoto
nuevos
produc~os),
Brasay Leha(promoda~al),
CruzRojaComunidad
deMadrid
(camparia
empleados
y voluntaHos),
DHL
Parcel(lanzamienta),
Icona(promotional),
°Magnum
& Partl~rs(weby camparias
noevos
preyectos),
BatriaHispana
Soguros
Corporativo
(1Di)
aniversario:
marketing
ditectay digital),Plataforma
ONG
(campaRa
Xsolidaria),
TJC
Design
(digital),
UMSegums.
Media
Diamond:
Chamilla,
Colegio
dePsic(ilogos,
Colegio
Estudio,
ESERF,
Goethe,
IEB,Jolfer,New
Yorker,
Polaroid
Glases,
Respiro,
Ria,Sonado
{Puettas
Abiettas),
Vlaging,
WMF.
Media
~apions:
Avis,ENEA
Seguros
Agrados,
E~lixSoUs,
Gamalin,
Genioea,
IDEA,
Laporatorios
Alter,
Ministerio
deAgdcultura
(todos
loscontratos),
Ministerio
deDefeosa
(todes
loscontratos),
Ministedo
deSanid~d
((amparias:
AECOSAH,
Tahaquismo,
Igualpad,
lraosmisirin
Enfermedades
Sexnales
Jdvenes,
U~ibitos
Saludables
y Consumo
Az~car),
Soludoeoet,
Tudsmo
Costa
del Sol,Turismo
Begi~n
deMurcia
Media
Works:
ClinicPointCentro
Medico,
Eugene
Perma
(ColorCream
y Chen
You),Merkur
Magic,
PuntoRoma.
Mediaialls:
AEHA
(digitalexterior),
AlainAfflelou
(planfldelizacidn
y SEO),
Centros
I]nico(digital
cnn),CitroEn
Esparia
(lanzamiento
C397Edition:
digitaly e-crm
y digital:Business
paratodos,Made
In Spain,
Black
FreeDays,
C4Mania
y C3),Clarins
(dubUnica
byClarins),
Midas
l’aBaRs
(digital,web
mobile),Santa
LudaSoguros
((ampaRa
Seguro
Ma~otas),
Toyota
Esparia
(lanzamiento
GHR
y
y digital:C-HB,
Pmace,
Always
on(Aocis,Auds
TS,Aygo,
Gama
N~rida,
Yaris,Avensit,
Verso,
RAVd),
YaraIBedan
((amparia
notoriedad
y fidelizacidn).
Mi quefldoWatson:
AVIS(camparia
Avios),BP(campahas
estaciones
deservidos:digital
promotional),
Goethe
Iostitut ((ampaha
matdeuladdn),
LGIFrigorifisoInxtaview:
ATLy Neveres
campaBa
prodocto:
digital), Pemod
Ricard
(Havana
7: (arnpa~a
trade),So~etariade
Gitano
((ampa~a
colegios:
digital).
Mloobia
£zer~esnon:
Dano~e
(Ben-Up:
~omodonal),
Dentaid
(digital), FerrariLanddePoltAventura
Wodd
(promotional),
Elni Golosinas,
JeanLeon
Vinos,Klockner
(web),Labocatocios
Leti (LetiSR),
LaBeratorios
Salvat(Cristalmina:
dig~l),Mylan
(marketing
directo),Novattis
(Galvus
y Eucreas),
Sanofi
(digital),Udach
(Fisiorzem),
ZamBen
(Fisiegen:
marketing
directo).
MPF
Markeltng:
Azucarera
Tmvia
(Can’eca
dela Mujer2017),Diafarm
{promocinoal),
Luxotti(a
(promotional),
Mahou
(SanMigue]:
Music
Explorers
enLaF~brica),Mahou
SanMiguel
(Alhambra:
varlasactivaciones),
Marie
Bdzard
(Anisete,
Eemet
Branca,
Marquis
delPuerto
y Shotka:
acBvaciones),
Pemod
Ricard
(Plancaf~Barhallantine’s).
Ilonlabels~
Asodaci~n
Expariola
deEmpresos
contrael Fraude
(web),Bankia
(Bankla
Edu(aci~n
Financiera:
web,Bankia
Respende:
nueeo
canaldigital y piezasgestoces
y visorUTML5
para
gestoces),
BBVA
New
DigitalBusinesses
(web),Beyond
(activacinoes),
Chow
(activaciones),
(promodnoal),
Correos
(videopromotional),
Dentalife(activaciooes),
Edenred
(SEM),
(promotional),
EvoBanco
(weby SEM),
E~lix(activaciones),
Fonditel(digital, SEM
Fnodaci~n
Mapfre
(videopromocional),
Fundaci~n
l"elef#nica(web),InstitutoCervantes
(web),
Malababa
(SEM),
Mapfre
(promocional),
Purina
(Felix:digital y promocinoal),
Bed
Bull (El
deRedBull: promocional),
Boche
(digital), Santanderina
(videopromocional),
Smart
Rentals
GranViaCapital(SEM),
SoldOut~’GCI,l"alengo
(digital), lapgx(SEM),
Telefdni(a
(loT:
Telefdni(a(promotional),
Ielepizza(promotional),
TGCI
(SEM),
U]AEsparia(SEM),
(platafocma
VIP).
Ofdwice:
BBVA
(digital3~P:web,display,
crnatividad
y analiti(a),CEPSA
Portugue~a
(social
EssilorEspa~a
(lanzamiento
proyeeto
digital360~:
mar(a,
medios
propios,
sodalmedia
y campa~a),
Quimoa
(socialmedia
y creatividad),
Santander
Consumer
Finance
(campaBa
digital), Sony
Pictures
Entertainment
(camparia
digital),Su~am
Espaha
((ampaha
digitaly web).
Palalligma
Barcelona:
BornPreu,
Ferret(Gelocetil
Plus),Ordesa
(ClubdePadres).
P~ltrida& Carlitos:Arenas
deBarcelona
(creacidn
y dinamizaci~n
deInstagram
Magazine),
Casio
Espa~a
((alculadoras:
creationy dinamizaddn
deInstagram
Magazine),
DKV
Segur~s
(creaci6n
dinamizacidn
deInstagram
Magazine),
Pemed
Ri(ard(Beofeaten
creaddn
y dinamizadan
deIn~tagram
Magazine).
Pa~lo,/r
cacaolat
(promocinoal),
Cofidis(Atenci~n
Telefdnica
y Cr~dito
Direc~o
y Credito
Preyecto),
Uanone
(Las2 Vacas),
Edidanes
Attaya
Franda
(vados
Lanzamieotos),
Essity~Colhegar
(Cocina
y Rario:
promotional),
Glovo(campoha
multimedia),
Haciendas
Bio(BioVivo:campa~
lanzamiento),
Jacobs
~uwe
(Mardlla;promocional),Mondelez
(Pdndpe:
campaRa
multimedia),
Pastas
Gallo(Pasta
Lover:
camparia
la nzamiento),
Plaoeta
deAgostini
Esparia
(ratiosla nzamieotos
nacionales
e intemacionales),
ReckittoBenchises
(Eloc:Momantos
FeBces
y Colon:
campafia
multimedia),
Revlon
(Orofluido
Arnazonia:
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campa~a
lanzamiento
intemacinoal),
Revlon(Style Masters
- Double
((amparia
lanzamiento
internadanal)),
WayAway
(camparia),
Wrigley’s
(Skistles:
Fiebre
Skittlos).
Peanuts
&Ma~nkeys:
Amazon
(Amazon
Prime:social media),Disoeyland
PaNs
(prmaocional),
Emav
(lanzamiento
juntoconInitiative), Fox/Genius:
lanzamiemo),
SAREB
(promocidn
viviende)
Pingirino
Tocreblanca:
Benkla
(nuevos
prodoc~os:
Bnokia
Empmsos,
Pr~stamo
Sostenihle),
BSH
(Bosch
y Siemens),
Cenpel
((amparia
radio),Deliveroo
(socialmedia),
Disney
(Cars
3: video
viral. El
m~s
r~pido
del munde,
Piratasdel Caribe
V: videoviral. Esprnoceda),
El Co~e
InglEs
$eguros,
Guia
Bepsol
(conteoido
socialmedia)~
MinJsteBo
deAgdcultura
y Pesca,
Alimentacidn
y Medio
Ambiente
(camparia
Soquia),Phone
House,
Subam
(lanzamieoto
Suharu
XV),U~(camparia
radio),
{Universidad
dela Riojar camparia
demarca
2017),
Yoigo
(reposicionamiento
marca).
Pixel&Pixol:Alexia(digital),campeflio
(Pavofrlo:
socialmedia),
EVO
Banco,
General
Mills(Did
Paso
y H~agen
Dazs:
sodal
media),
Hoya/Yuniku
(digital), Later(digital),Maxxium
(DYC,
Lalios,
Beam
y Sipsmith:
socialmedia),
Boca
(realidad
aumentada),
SoikoOptical
(digital),UNICEF
(digital).
Ploniiandia:
Bedland
((amparia
I÷DparaTV),Cosine
Centro
Universitario,
Destinia,FlmaQuoen
(camparias
San
Valentin
y Diadela Madre),
Twitter(promocional).
Popin Group:
Adides
(campoEa
Why
I run:digital), BMS
(camparia
marca),
Cosida
((amparias:
Desmarca
el VIHy Rec~rgate
devida:digital),Command
(digital),CruzRo~l(carapaCes:
Conciendacidn
sobreMigrantes
y Captaci~n
deVoluntarios),
Mylan
(Daisy:digital y streetmarketing),
Roebok
(HanoB:
digital),Scotch
Brite(relanzamiento:
digital),ZTE
(branded
content).
P~rtaeaz:
C.C.El Piro, Gesa
MediatiOn,
Hero
Spain
(digital), Kernel
Export
(campa~a
Halloween),
[iweEspariola
(acrivacidn),
Ministerio
deSanMad,
Asuntos
Sociales
e Igualdad
(camparia
Pmvencidn
Consumo
deAlcohol),
Murcia
ClubdeTenis,Prohalte
(digital),C.C.El Tica,Gesa
Madlaci~n,
Instiluto
deTurismo
RegirindeMurda,
International
Shoes
Garvalln,Kernel
Export,Turismo,
Comercio
y
Promoddn
Econ~mica
deSalamanca.
PublipsSe~i~opian:
~, Casa
Caddad,
Erabutidos
Martinoz
(lanzamiento
demarca),Heioeken
(Amstel:(ampaha
national),Heokel(Bem~ingen:
lanzamieoto
demar(a),Henkel
(schwa~zkop~
lanzamiento
y streetmarketing),
[a Vaguada,
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4 CULTURA

Ópera y zarzuela de la soprano
Laura del Río para cerrar el
‘Festival Joven’ del MUSEG
La actuación de la ganadora del XX Certamen de jóvenes intérpretes
Pedro Bote será hoy a las 21.00 horas en San Juan de los Caballeros
EL ADELANTADO / SEGOVIA

La soprano Laura del Río será la
encargada de clausurar hoy el ‘Festival Joven’ del MUSEG con un recital de grandes clásicos de ópera
y zarzuela, a partir de las 21.00 horas en San Juan de los Caballeros.
La artista hospitalense hará un recorrido por las arias y romanzas
más conocidas de óperas como ‘La
Bohème’ y zarzuelas como ‘Doña
Francisquita’.
Acompañada por el pianista Ricardo Francia, Laura del Río presenta en Segovia ‘Tarde de Ópera’,
una jornada estructurada en los
tres ejes —ópera, canción española y zarzuela—, en la que el público podrá disfrutar de obras como
‘Rinaldo’ de Händel, ‘La Traviata’

de Verdi, ‘Seis Canciones Españolas’ de Carmen Santiago de Meras
o ‘El barbero de Sevilla’ de Nieto y
Giménez.
En su trayectoria sobre los escenarios cabe destacar el debut de
‘Violetta’ en la ópera ‘La Traviata’
de Verdi en el Palau de la Música,
además de la interpretación de
‘Lauretta’ en la ópera Gianni Schicchi en Berlín, ‘Marina’ en la ópera
Marina de Arrieta, ‘Rosa’ en Maruxa de Vives y ‘La Coribanti’ en L’impresario in angustie de Cimarosa,
entre otras. Próximamente estrenará el espectáculo ‘Mans a l’ópera’ en el Gran Teatre del Liceu y ‘La
Traviata’ en Ópera Fuerteventura.
Recientemente ha sido galardonada con numerosos premios

en concursos de canto en ciudades
como Sevilla, Logroño, Valleseco,
Badajoz y Barcelona. Además, ha
realizado diversos recitales líricos
en el ámbito nacional e internacional, resaltando el espectáculo ‘Tutto Opera’ en Palau de la Música y el
recital de ópera y zarzuela en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.
‘EN ABIERTO’ El MUSEG aborda
su recta final con las actuaciones
de Katia Michel, Ana María Valderrama, la Orquesta Ciudad de Segovia y Manuel de la Luz como parte del ciclo ‘En Abierto’. La primera
de ellas, la de la pianista Katia Michel, se celebrará mañana, 2 de
agosto, en el Patio de Armas del
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La soprano Laura del Río estará hoy en San Juan de los Caballeros. / EL ADELANTADO

Alcázar a las 22.30 horas. Entradas
en el Centro de Recepción de Visitantes, a través de la página web

www.turismodesegova.com o en
el lugar del concierto desde una
hora antes.

