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Rozalén, durante una entrevista con ABC
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completo acto musical
de fiestas patronales e

Rozalén, orgullo rural
Festival «LeturAlma»
Letur (Albacete)
La cantante albaceteña María Rozalén, conocida
por todos gracias a éxitos como «80 veces» o
«Comiéndote a besos», ha creado el festival
«LeturAlma» en su tierra natal, Letur,
con el que quiere reivindicar la forma
de vida rural y la lucha contra la
despoblación.
El festival se celebrará los días
23 y 24 de julio y, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado, «Rozalén va a poner
el pueblo patas arriba». Letur, de
apenas mil habitantes, donde la
cantante pasó los veranos de su infancia, va a ser testigo de este evento cultural que tiene como objetivo la
reivindicación del mundo rural. «LeturAlma» contará con una feria que fusionará
música, teatro, gastronomía, artesanía y «todo lo
necesario para colocar a Letur en el mapa».
La popular cantante ha manifestado su intención de convertir este festival en una cita anual y
su objetivo es que «gente de todos lados acuda al
pueblo a pasar el fin de semana y conocer de cerca la manera de vivir de los lugareños».
Como plato fuerte del evento musical, el domingo 24 de julio actuará la propia artista. Para el mismo día también está confirmado el concierto de
«El Kanka» y la obra teatral «El mundo de Gael».
En el programa también se ha intoducido un concurso de tapas «para poner en valor la gastronomía local, un mercadillo y todo lo que sea necesa-
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Teatro infantil.
Guadalajara. Pati
Cartel oficial de
«LeturAlma»
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rio para que durante estos dos
días Letur sea uno de los pueblos
más divertidos de España». La cantante no se cansa de mencionar los
atractivos del pueblo, «lleno de rutas,
paisajes maravillosos, ríos y valles. Miles de
cosas que se pueden hacer, y quiero que la gente
las conozca; pero también llamar la atención sobre la progresiva despoblación de lugares como
este», dijo Rozalén en el acto de presentación del
festival. Aun no sabemos si la cantante volverá a cantar con su madre, como hizo hace meses en el Palau
de la Música Catalana con un emocionante «Y sin
embargo te quiero».

Datos útiles
Letur (Albacete). Dirección: A 136 Km de
Albacete. 23 y 24 de julio.

El despertar
juguetes

El malvado Arlequín q
Bailarina y, para conse
artes, hace que el Sold
León de peluche despi
los niños de su sueño y
rán con la bailarina. ¿C
las 20.00 horas, el mun
fantasía cobran vida e
para niños y adultos.

Imprescindib

Fiestas de La Puebl

Se inician con el pregó
la Reina. Durarán has

«La visita del Come

Visitas teatralizadas
(Guadalajara). Parque
Recópolis.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 53

O.J.D.: 24867

TARIFA: 1545 €

E.G.M.: 159000

ÁREA: 188 CM² - 16%

14 Julio, 2016

a y honda de
r del flamenco

SECCIÓN: CULTURA

CULTURAS

53

El organista Juan
de la Rubia abre
en Castro Urdiales
el ciclo Camino
Costero a Santiago
:: G. B.

e Jerez en 2005. :: AFP
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y el primer cantaor
cenario en 1979.
novó incorporando la
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és publica ‘Tierra’, deo centenario del Deson versos de José Mao Bonald. Y en 2008
realismo mágico de
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ritor colombiano, dio
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ovador no colisionó
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el cante ortodoxo. Grabó una treintena de discos a lo largo de su carrera, vinculada a la de guitarristas como
Manolo Sanlúcar y Juan Habichuela, y a la de sus parientes Pedro María Peña y David Peña ‘Dorantes’,
descendientes de los Perrate.
La Medalla de Oro al Trabajo que
se le otorgó en 1997 es uno de los
múltiples reconocimientos con los
que fue distinguido. En la Bienal de
Flamenco de Sevilla de 2014, fue reconocido con el Giraldillo de Honor.
Estuvo casado y se divorció de Charo Cortés, bailaora que murió en
2014 y con la que tuvo dos hijos.
«Se nos va un maestro del flamenco y de la vida. Un artista y una persona única», lamentaba ayer la presidenta andaluza, Susana Díaz, .
«Hoy lloramos ‘lágrimas de cera’»,
dijo en un comunicado y aludiendo
a otro de su discos el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que calificó El
Lebrijano de «profundo conocedor
del cante».
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SANTANDER. El organista Juan
de la Rubia, considerado el más
destacado intérprete del presente, abre hoy en Castro Urdiales el
nuevo ciclo de conciertos bajo el
epígrafe ‘Camino Costero a Santiago’, impulsado desde la Consejería de Cultura, y coordinado por
Enrique Campuzano. ‘El órgano
según Bach. Repertorio e improvisaciones’ recorre el programa
del concierto inaugural de este ciclo que se prolongará hasta el mes
de octubre en diversas localidades, con entrada libre, en una cita
que funde el patrimonio arquitectónico con el musical.
La reciente declaración de Patrimonio de la Humanidad del Camino de peregrinación a Santiago por la costa cantábrica, con tres
monumentos vinculados a él a su
paso por Cantabria, la Colegiata
de Santillana del Mar, la iglesia de
Castro y el monasterio de Santo
Toribio de Liébana, es «un excelente motivo para difundir nuestro patrimonio cultural». La música de órgano fue esencial en todos los edificios religiosos, a lo largo de más de 800 años, y de ello
dan fe los documentos parroquiales y los instrumentos musicales
que se conservan, en muchos casos herederos de los antiguos, que
complementan el carácter y la
función de su arquitectura», en
palabras de Campuzano, musicólogo y director del Museo Diocesano.
La Iglesia de Santa María, a las
20.30 horas, acoge a Juan de la Rubia (Barcelona) en este primer
concierto. En los últimos años, su
actividad concertística ha sido incesante, actuando en más de veinte países y en lugares como el Auditorio Nacional, el Palau de la
Música Catalana, la Konzerthaus
de Berlín, y el teatro Mariinsky y
la Philharmonia de San Petersburgo. Ha sido solista con la Freiburger Barockorchester, interpretando los conciertos para órgano de
Händel. Laredo y Comillas serán
los días 24 y 31, respectivamente
los escenarios de los conciertos
de este mes a cargo de Jorge Gómez Llano y Pedro Guallar.
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Esto eran cuatro amigos que se reunian
para la paella del domingocon su aperitivo, su sangria y su guinda de postre. Podria parecer el comienzo de un chiste malo sin guiris de por medio, pero es simplemente el buc61ico origen de una historia
de 6xito exportada ya a todo el mundo.
Esa sangria typical spanish que sienta especialmente bien en verano traia siempre
de cabeza a los cuatro colegas, extraflados de que no bubiera en el mercado una
bebida asi vestida con gracia, expuesta
con orgullo y consumida a la vez con gusto. Les falt6 tiempo para hacerla ellos mismos.
De una inicialmente descabellada idea de sobremesa
surgi6 una pfimera botella de
cristal y cierre herm6tico pintada con lunares negros que
adem~s de unas sonrisas, les
arranc6 tambi~n unas palmas. Aquel improvisado disefio acabaria por abrirles los
ojos: habia que intentar hallar la f6rmula de la sangria perfecta en
forma y contenido. Dicho y hecho. Sin salir de Calatayud, la nueva Sangria Lolea
recibia hace ahora tres afios las primeras
proposiciones para comercializarse en toda Espafia. E1 pals se qued6 enseguida pequeflo y boy en dia ya se exporta tanto a
America como a Asia.
Lejos de contentarse con ese gran salto,
los cuatro socios y sin embargoamigos siguieron trabajando para lanzar nuevas sangrias, la penflltima incluso creando sinergias
con La Cala de Albert Adrih. La filtima es
una orgg~nica que afin cuesta encontrafla en
los mejores colmados. Porque, sea dicho de
paso, Lolea no se exponeen cualquier lado.
Integra la Asociaci6n Espafiola del Lujo por no deja de ser curioso que donde mils se
la via de Luxury Spain Gourmet, un escapa- bebe esta sangria tan espafiola es en Carate de alcance intemacional que la semana talufia. Quiz~s por ello tenia tambi6n topasada evidenci6 en el Roca Moode1 hotel
do el sentido estrenar en Barcelona el
Ommla excelencia de sus productos. E1 poconcepto Casa Lolea (Sant Pete M6s Alt,
sicionamiento que obtienen unidos va m~is 49). Del local n°l se ocupa en primer t6rallot del que obtendrian por separado; es un mino Bruno Balbgts, al cargo de otro neplus al que no quiere renunciar nadie.
gocio a dos pasos de esta taberna para el
Segfin los datos de consumo interior,
aperitivo creada junto a sus tres socios
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en la distancia. En 61 dan salida a sus
sangrias divulgando la cultura del picoteo a trav6s de conservas, montaditos,
platillos de producto y dulces caseros por
pocos euros que seducen a todo el que
pasea alrededor de su puerta. La mayoria son turistas que van o vuelven del Palau de la Mfisica y que saben reconocer
la calidez espafiola de una propuesta tan

pasional que se vende sola.
Pronto habrfi m~s Casa Lolea, igualmente numeradas como cada nueva botella de sangria. La n°2 podria abrir en Barcelona, pero tambi6n en Madrid o en Miami, ciudades en el punto de mira. La
decisi6n filtima no est~ tomada pero que
quede por escrito que la n°l ya se est~i
quedando pequefia.
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Coberta d’En Barcelona: Guía práctica de la ciudad, de 1921, on els visitants guaiten la ciutat des del Tibidabo. / ahcb

Barcelona: el turisme com a excusa
Fa un segle que la ciutat vol créixer a partir d’aquest sector, com mostra el llibre ‘Destinació BCN’
Blanca Cia

A

llotjament de primera categoria,
0,50 pessetes; de segona, 0,25, i de
tercera, 0,10. Exempts de pagar
els turistes menors de 10 anys, els agents
comercials col·legiats, els viatjants de comerç, els obrers i els funcionaris”. Era el
projecte d’una taxa turística a la Barcelona de la República.
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Perquè el 1934 ja es veia amb claredat
que el turisme era una activitat que interessava, i molt, a la capital catalana. No
deixa de ser curiós que Barcelona hagi
trigat 78 anys a introduir la taxa turística,
i no exempta de polèmica. En un moment
en què la pressió del turisme sobre la ciutat genera debat, mesures polítiques i malestar en molts barris que veuen com perden identitat, la mirada retrospectiva que

fa el documentat Destinació BCN. Història
del turisme a la ciutat de Barcelona (Editorial Efadós) dóna les claus per entendre el
moment actual. I, de passada, desmuntar
idees de l’imaginari popular, com que els
Jocs Olímpics de 1992 van ser el detonant
de la transformació de la ciutat i de la
seva projecció internacional. “Si van tenir
l’efecte que van tenir va ser perquè feia un
segle que la ciutat impulsava polítiques

per atraure visitants estrangers no només
per raons econòmiques, sinó com a senyal
d’identitat, una mena de patriotisme que
va substituir el nacionalisme en les èpoques de les dictadures. El turisme ha estat
una excusa, el pretext per impulsar Barcelona”, explica l’antropòloga Saida Palou,
coordinadora del llibre on escriuen 16 autors, entre historiadors, arquitectes, exregidors i periodistes. Passa a la pàgina 2
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Ve de la pàgina 1
El llibre té l’origen en la tesi doctoral que
va fer Palou, doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona, i que actualment desenvolupa la seva
activitat docent a la Universitat de Girona.
Aquest treball va ser el que li va valer obtenir el premi Ciutat de Barcelona d’Història
Agustí Duran el 2011. El més curiós és que
a l’antropòloga el turisme no la preocupava el més mínim i havia descartat fer aquesta assignatura quan va cursar els estudis
universitaris. El 2004 va rebre una beca
per fer la tesi doctoral: “Era l’any del
Fòrum i era un moment de molt debat.
Uns deien que Barcelona havia de moure
el món i d’altres manifestaven clarament el
rebuig a aquest discurs i al model que s’havia implantat. Vaig pensar a indagar en el
passat”, comenta ara l’antropòloga, que va
tenir en l’Arxiu Històric de l’Ajuntament
de Barcelona el seu gran aliat per buscar
informació. Xavier Tarraubella, director de
l’Arxiu Històric, va seguir de prop
l’evolució de la tesi i va ser el promotor
d’unes jornades tècniques sobre la història
del turisme, el 2014. Part dels treballs que
es van presentar en aquelles sessions són
els que han donat cos a Destinació BCN,
amb un resultat esplèndid de recopilació
de fotografies i materials històrics per part
de la Casa de l’Ardiaca.
Al llarg de les pàgines del llibre es van
configurant un seguit de qüestions, agents
i fets que expliquen la història del turisme
de Barcelona. Aquests són alguns dels més
destacats.
E Un instrument polític
L’arrencada d’una promoció turística planificada i pensada de la ciutat l’impulsa el
mateix Ajuntament de Barcelona el 1906
quan crea la Comissió d’Atracció de Forasters i Turistes (CAFT). Problemes de pressupostos van fer tanmateix que la comissió
municipal desaparegués. En el seu lloc va
néixer, dos anys després, la Societat
d’Atracció de Forasters (SAF), que sempre
va comptar amb subvencions de l’Ajuntament fins que es va dissoldre amb l’esclat
de la Guerra Civil. El seu primer president
va ser l’alcalde conservador Domingo J.
Sanllehy, i a més d’altres membres del consistori, va aplegar empresaris del sector hoteler i comerciants.
La promoció turística que va fer la SAF
va anar més enllà de Barcelona: Montserrat
va ser un altre dels centres d’interès. “Preocupada per la imatge exterior d’Espanya,
vista com un territori de bandolers, un paisatge de panderetes dominat pel fanatisme
religiós, la SAF es va esforçar a desmarcar
Barcelona d’aquesta imatge, tot presentant-
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la com una ciutat industrial, cosmopolita i
plenament europea”, escriu al llibre Albert
Blasco, doctor en Història Contemporània.
Molt activa, el seu instrument de difusió
principal va ser la revista Barcelona
Atracció, que va ser dirigida pel popular escriptor Josep Maria Folch i Torres. Els que
s’encarregaven de fer la propaganda turística eren els seus delegats, especialment a
Espanya i també a tots els països i continents on els catalans tenien fàbriques, empreses i oficines comercials. A més, convo-

caven conferències i publicaven articles en
diaris i revistes. El 1921, la SAF tenia 255
delegats a Espanya, que Blasco assegura
que van fer un treball desinteressat de
“marcat caràcter patriòtic”. A Barcelona, la
seva oficina d’informació al turista era al
número 30 de la rambla del Centre i, segons detalla Palou a la seva tesi doctoral, el
1909 van atendre 319.675 viatgers. També
va ser idea d’aquesta societat proposar Bar-

celona per acollir uns Jocs Olímpics el
1908. La proposta no va prosperar però
dóna una idea de l’empenta de la SAF.
En temps de la dictadura de Primo de
Rivera es va crear una homòloga de la SAF,
el Patronat Nacional del Turisme (PNT),
que, segons Blasco, tenia un perfil més baix
que la institució catalana. Queda bastant
clar que el turisme no té ideologies ni colors polítics. Interessa a tots. El 1901, la
Lliga Regionalista buscava la modernització i va veure un filó en la promoció de

les visites d’estrangers. De fet, bona part
dels grans quadres d’aquesta formació estaven dins l’estructura de la SAF, com ara
Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó.
L’Exposició Universal de 1929 va situar
Barcelona entre les ciutats del turisme modern i europeu. Tres anys després, el 1932,
es va constituir la Federació de Turisme
Catalano-Balear, i el mateix any va sorgir
l’Organització Turística de Catalunya. Les

estructures que reafirmaven que el turisme era un instrument útil es van multiplicar i es va crear, per exemple, l’Oficina de
Turisme de Catalunya (OTC), que es va encarregar de publicar nombroses guies, cartells i material de propaganda. Va ser el
Patronat de Turisme de Catalunya, el 1933,
qui va dissenyar tota una bateria d’iniciatives encaminades a promocionar la ciutat,
com la celebració d’una Exposició Internacional de Turisme. L’arquitecte Josep Lluís
Sert va ser nomenat president del Patronat
i entre els vocals hi havia noms com Josep
Suñol i Garriga (president del Barça el
1935), Joaquim Folch i Torres (museòleg i
historiador) i Joan Pich i Pon (alcalde de
Barcelona també aquell any). Es va posar
data a aquesta Exposició Internacional: el
15 de maig de 1934, i es va dotar amb una
important partida econòmica de gairebé
quatre milions de pessetes. Però no es va
arribar a celebrar, com tampoc va prosperar la introducció de la taxa turística. Després, l’esclat de la Guerra Civil ho va paralitzar tot i la postguerra va aparcar definitivament les iniciatives encaminades a promocionar Barcelona.
E Medievalitzar el centre
Barcelona no va ser destí dels viatgers el
XIX: les elits que s’ho podien permetre “no
trobaven atractius culturals significatius,
presents o antics”, sosté Eduard Riu-Barrera al llibre. El santuari i la muntanya de
Montserrat eren el més visitat. Van ser els
enderrocs per a l’obertura de la Via Laietana el que va propiciar la creació d’una zona
monumental, com les que tenien les ciutats europees en què es mirava Barcelona,
especialment París. La medievalització del
barri de la Catedral —llavors en obres— va
sorgir el 1908. Tota una operació de citymarketing, en paraules del doctor
d’Història de l’Art, Agustí Cócola. La quantitat de peces, façanes i materials antics dels
enderrocs de la Via Laietana es va anar
acumulant en magatzems municipals.
Josep Puig i Cadafalch va ser una de les
veus que va apuntar que amb els enderrocs es podria millorar la part més antiga
de la ciutat, al voltant de la Catedral. El
1927, es van començar les obres en el perímetre: la Casa dels Canonges —al Palau de
la Generalitat—, la plaça del Rei, el Palau
Reial, les muralles romanes i el Palau Episcopal. Cócola destaca en el llibre una de
les operacions: “A la plaça de Sant Felip
Neri s’hi van traslladar dues façanes del
segle XVI que havien estat desmuntades
amb l’obertura de la Via Laietana”. El pont
neogòtic del carrer del Bisbe que uneix la
Casa dels Canonges i el Palau de la Generalitat —que provoca veritables col·lapses de
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La tasca de la Societat d’Atracció de
Forasters (a sota, un passi fet per
ells cap al 1920 i, a l’esquerra, la
portada de la seva revista Barcelona
Atracción, amb turistes francesos
davant la seva seu) va ser cabdal per
llançar el turisme a Barcelona, la
qual es volia comparar com a
destinació amb París, tal com mostra
un cartell de 1906 (esquerra). La
nova voluntat anava acompanyada,
per una banda, d’una nombrosa
publicació de guies (com aquesta de
1924) i per una política de
construcció de grans hotels que es
volia que fossin homologables amb
els més luxosos d’Europa, com pot
exemplificar la publicitat del
llançament del Bristol el 1918, on, a
banda de posar el nombre de banys,
afegeix que hi havia telèfon
interurbà a totes les habitacions. Era
el primer d’Espanya que en tenia,
deien. Passada la Guerra Civil, el
franquisme aprofità qualsevol gran
esdeveniment, com l’organització
dels Jocs de la Mediterrània de 1955,
per vendre internacionalmet la
ciutat. / ahcb / bnc

turistes fent fotos al carrer del Bisbe— va
ser ideat per l’arquitecte Joan Rubió i Bellver.
L’arquitecte en cap de l’Ajuntament de
Barcelona, Adolf Florensa, que va dirigir
totes les intervencions, va escriure: “Aquesta quantitat de monuments, en un espai
tan restringit, dóna com a resultat un ambient d’una densitat històrica i emocional
tremenda, que esglaia el visitant sensible i
li produeix impressions inoblidables”.
L’operació del barri Gòtic també va servir,
de passada, de “neteja social” i els “pobres”
van ser desplaçats. Una operació d’“esponjament” que dècades després s’ha repetit a
Ciutat Vella, amb l’obertura de Santa Caterina o de la rambla del Raval.
E Hotels, guies i plànols
La Guia dels Forasters a Barcelona de 1842
detallava el registre de 23 fondes que
s’agrupaven a prop del Pla de Palau, llavors
centre comercial de la ciutat. L’enderrocament de les muralles i la consolidació de la
Rambla va propiciar l’obertura de fondes
de luxe, com ara la Fonda Oriente, la Cuatro Naciones, la Fonda España o la Fonda
Falcón, que es va situar a la plaça del Tea-

tre. El pas del concepte de fonda al d’hotel
es va produir a partir de la dècada dels
vuitanta del XIX. I va ser la celebració de
l’Exposició Universal de 1888 el que va propiciar el primer desenvolupament hoteler
de la ciutat, precisament en la confluència
de la vella Barcelona emmurallada i la que
ja s’estenia per l’Eixample. Els tres hotels
que representen el canvi de plantejament,
segons destaquen Maribel Roselló i Pamela Valdívia a Destinació BCN, són el Gran
Hotel Continental (1892), el Gran Hotel Ambos Mundos (1893) i el Gran Hotel Colón
(1902). La publicitat dels hotels era explíci-
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ta: “Hotel de primer ordre. Tot Confort Modern. 130 habitacions amb 200 llits i 80
cambres de bany. Primera casa a Espanya
que té telèfon interurbà a totes les habitacions”. Aquest era el cartell publicitari de
l’Hotel Bristol, que es va inaugurar el 1918
a la plaça de Catalunya.
Resseguint l’evolució de les guies de Barcelona també es nota l’impacte del viatger.
Les primera que va editar l’Ajuntament va
ser el 1821, però no va ser fins el 1847, amb
la Guía-Cicerone de Barcelona, ó sea, viajes
por la ciudad, d’Antoni de Bofarull, quan es
van començar a introduir informacions
d’interès per al viatger, com ara la ubicació
de les fondes i restaurants i horaris i tarifes
de transport. L’evolució tant de les guies
com de la cartografia mostra, un cop més,
la imitació d’aquest material respecte de
l’utilitzat en capitals europees que portaven molt d’avantatge a Barcelona, i també
que s’opta pel pla monumental.
I què s’indicava en aquests plànols i
guies als anys vint del segle passat? Sorprèn veure que les coses no han canviat
tant: la Sagrada Família, el parc Güell, el
laberint d’Horta, el barri de l’Eixample, la
Barceloneta o el barri Gòtic, “llavors deno-

minada Barcelona Medieval”, subratlla
Blasco en un dels capítols. L’excursió a
Montserrat era una proposta que no solia
fallar. L’explotació actual de la imatge del
Modernisme —la casa Batlló, la Pedrera, el
Palau de la Música o el recinte de Sant
Pau— és relativament recent. De fet, els
anys de l’alcalde José María de Porcioles
(1957-1973) van ser de condemna a la piqueta per a molts edificis modernistes. Una
altra dada que situa Barcelona al capdavant del turisme des del segle passat: el
1910 es va crear la primera agència de viatges d’Espanya, amb Viatges Marsans.

Fer “barcelonisme
B. C.

E

n plena postguerra, en una Barcelona grisa i industrial, el règim
franquista va veure en el turisme
un instrument de promoció econòmica
i un “aparell propagandístic”. El 1941 va
crear la Junta Provincial de Turisme de
Barcelona, que va perviure fins a 1960.
Va publicitar una imatge estereotipada
de la ciutat, amb abundants elements
folklòrics. Els missatges de la Direcció
General de Promoció del Turisme que
feien referència a Barcelona deien coses com aquesta: “Qualsevol diumenge,
al matí o a la tarda, en qualsevol plaça o
parc, es veuen arribar apressats els dansaires amb un petit embolcall que conté
les espardenyes. Se les calcen, i immediatament formen una rotllana i, agafats de les mans, es lliuren solemnes i
reconcentrats a una dansa, la sardana,
que passa per ser l’expressió plàstica
del geni català”.
Va ser l’època del “barcelonisme”, en
paraules del periodista i historiador
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Els Jocs Olímpics de 1992 van fixar Barcelona turísticament a

Jaume Fabre, que en un dels capítols de
Destinació BCN defineix com a tal el que
es va fer a Barcelona durant la postguerra en substitució del catalanisme “per
la persecució neuròtica del franquisme
a tot el que sonés a català”. Defensa Fabre que aquest barcelonisme va ser el
que va reivindicar el patrimoni artístic i
arquitectònic de la ciutat. El tancament
que va imposar la dictadura va trobar
en el Congrés Eucarístic de 1952 una
via d’obertura forçada a Barcelona, que
havia d’acollir milers de visitants.
Una vegada més, com en les exposicions universal i internacional, es va imposar una transformació urbana: si el
1888 va ser el parc de la Ciutadella i el
1929, Montjuïc, el 1952 va ser la del mateix barri del Congrés, a més de l’enderroc de les barraques a banda i banda
de la Diagonal i una infraestructura fonamental: l’aeroport del Prat. Tres anys
més tard, el 1955, Barcelona feia un salt
quantitatiu com a ciutat turística amb
l’organització dels Jocs de la Mediterrània.
José María de Porcioles va ser molt
conscient de la conveniència d’atraure
visitants a Barcelona. Explica Fabre
que, per exemple, el longeu alcalde va
ser hàbil en la promoció cultural: “La
política de Porcioles de fer servir catalans universals per promocionar Barcelona va donar bons resultats”. Els ele-
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Ens agrada!

01.
DIE ZAUBERFL~TE
U~adelos ~peresm~spopnlars
de Mozaritorna en unaaclamada
produccioberlinesainspiradaen
el cine rout ¯ GranTeatre
Liceu.A partir del dilluns18,

02.
TON KOOPMAN
Novaedici~d’undelsfestivals
ruesoriginalssorgitsals darters
anys.Bachcelona,
i novavisita del
fornlidableclavecinista
i director
holand~s.¯ EAuditoriOijous 21.

03.
GALALJRICA
La cita e~pordanesa
celebra
30anysdevida arabun estol
degransestrellesdeI’~pe[a:
Westbroek,
Radvanovsky,
Maestrii
dos~lvarez(tenori bariton)
¯ Festival dePeralada
Dr. 15.

04.
CORJOVE ORFE(~ CATAL~
Encara
quesigui enla versio
pe~a dospianosi percussi~,
els
Carmi,aBurana’de CadOrff
garanteixen
espectacularitat
i
efectismede bonaIlei. ¯ Palan
dela ML~sica.
Dimarts19

05.
BANDAMUNICIPAL
Lacalor convidaa esceltarm~sica
a la fresca,con~enI’oferta per
undels raconsm~sbonicsdela
ciutat onSalvador
Brotonsdirigir~
u, programa
variat.. ¯ Pla(~adel
Rei, Divendres15
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A~onse~ueix-les
a
subsel~pclons.tlmeout.cat

Tornael festival
DeCaj( n!
Time*Out
Barcelona
recupera
el festival
flamencambcinc gransactuacions

Despr~sde dos anyssense
celebmr-se,
I’esperit del festival
DeCajdn!tornar~a Barcelona
entreel 27d’octubre
i el 3.8 de
novembm,gr~cies
a I’aseociaci6
deTimeOuti la promotora
The
Project. T’hi esperen
cinc
es~ectacles~nics:
ANIONIC
El saxofonistai cantaorAntonio
Lizanainaugurarb
la
pmgramaci<~
ambla seva
pmposta
dejazz-flamenc
a ]a Luz
de Gasel 27d’octubre.El seu
segondisc, Quimeras
de/mar
(2015), (~s unajoiamusical
trencafronteresestilrstiques.

~
JOSI~MERCI~
El cantaor.los(~Merc~pmsenta
a l Palaudela ~ ~sicael 4 de
novembre
el seunoudisc, Doy~a
cara (2016).I~blbum(~s
bonamostrade can(;ons
~ntimes,aixl’c~mde t~mesde
flamencm~sober~aaltms
influ&ncies.
I
VicenteAmigdfigura entre els
guitarristes de flamencm~s
coneguts
i ardbaal DeCajUn!per
presentarel seunoubibum,de]
qual encarano an coneixem
el
tirol. El 5 denovembm
eltindrem
al Palaudela MQsica.

MICHEL
¢~.~1LO& ~O~L~l~ttO
LAS MINAS
Undels concertsm~sesperats
Lasala BARTS
acollir~ el 29
d’octubreI’espectacleLas
det festival ser~el deMichel
Camiloi Tomatito.El pianistade
MinasPuertoFlamenco.
Tot un
xou, en queunadesena
jazz deminicb
i el guitardstade
d’artistes desgranen,cadascun flamencactuaranel 18 de
al Palaude la M~Isica.
enla sevaespecialitat,el talent novembre
queels ha fet mereixeders
de
Entraa entrades.timeout.cat
i
els teus tiquets en
premisdel prestigidsfestival de aconsegueix
cantede LasMinasde La Uni6n. exclusival
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Festivalsal uliol

Festlval’Em 2016

SonsSolers

L’a ustn’acSOH
NencapQa~a
el
E~15dejuliol la FincaMas
cartell dela quartaedici~del
Solersacull la terceraedici5
del festival amblesactuacio~s
festivalruraldem,’,sica
altemativai elecbbnica,que
es de Ntida Graham,
Blaumut,
far~el 23dejuliol. DeScobreix JoanaSerrat i Ramon
Mirabet.
Not’ho perdis!
el cartell quet’hi espera.
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Rozal6n promueve
unfestival que
aunarfimflsica,
teatro, artesania
y gastronomia
REDACCION
/ ALBACETE
Rozal6n
organizarfi un festival
en su localidad, Letur, los prdximos dias 23 y 24 de julio.
~Contra esa despoblacidn, que
es la de tantos pueblos de Espafia y para reivindicar la formade vida en el mundorural,
allfi va Rozal6npara revolucionarlo todo con LeturAlma,una
feria quemezclar~imtlsica, teatro, gastronomia, artesanfa y
todo lo que sea necesario para
situar a Letur en el mapa~,indica un comunicado.
Se trata en realidad del pueblo de su madre -con la que
cant6 Ysin embargote quiero
en el reciente concierto del Palau de la Mtlsica Catalana-,pero es tambi6ndonde se cri6 la
cantante y un lugar al que se
siente especialmente unida. E1
pregdnque le tocd leer en las
tiltimas fiestas de Letur dejaba
bien claro ese vfnculo: ~Soyde
pueblo. Soy de Letur y no puedo sentir m~sorgullo,,, reconocfa, tras echarla vista atr~sa los
afios de su infancia. ,Criarse en
un pueblo, a dfa de hoy, es nacer en libertad y adquirir esos
valores que tanto se alejan de
los que la sociedad moderna
nos impone. Aquf descubrf la
inspiraci6n y aprendf que pasat horas mirandoel horizonte
no es perder el tiempo,~,confes6. Letur es tambi~n el lugar
donde grab6 el vfdeo Ahora,
que cont6 con la participaci6n
de sus habitantes.
E1 concierto de la propia
Rozal6n(el domingo,dfa 24) es,
16gicamente,el plato fuerte del
programa. Ese mismodfa tambi~n actuary1 el malaguefioE1
Kanka.Entre las actividades ya
confirmadas tambi~n est,1 el
teatro infantil E1 Mundode
Gael. Tambi6nhabr~ un concurso de tapas y un mercadillo.
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