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Rivera dice que ha
visto documentos
con cobros de CiU
por comisiones
Ciutadansse fija comoprimerobjetivo
el cambiode Gobiernoen Catalufia

El llder de Ciutadans, MbertRivera, acus6 ayer directamente a CiU
de cobrar comisionesde entre el 3
y el 5 por ciento por las obras que
se hicieron en Catalufia durantelos
Gobiernos auton6micos encabezados por Jordi Pujol. SegOndeclar6
Rivera en una entrevista en TV3,
"los que hemosestado investigando el CasoPalauhemosvisto documentos que demuestran que CiU
se ha estado llevando una parte de
las comisionesde obras en CataluPor este mofivo, Rivera argument6 que "queremossaber si el presidente de la Generalitat [ArmrMas]
est~i inmersoen el mayorcaso de
corrupci6nde estos 30 afios de democraciaen Catalufia, que es el Caso Converg6ncia".Durante los Gobiernos de Jordi Pujol, Maslider6
los deparmmentos
de ObrasPflblicas, Economlay, finalmente, rue
nombradoconseller en cap (consejero jefe) del Ejecutivocatal~in. Para el llder de Ciutadans, "el Caso
Convergdnciaes toda la trama del
3,4 y 5 pot ciento que presuntamente se ha llevado CiUdurantelos muchos afios que gobern6".
Pot este motivo,Rivera se ha fijado comoprimer objetivo politico
"queen Catalufia haya un cambio
de Gobierno"en las pr6ximaselecciones auton6micasprevistas para
el 27 de septiembre.Pot este motivo prey6liderar la lista que Ciutadans presente a estos comicios. Sin
embargo,tampocodescarta liderar
la candidamradel parfidos para las
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elecciones generales previstas para noviembre."Nose si meprestar6 yo alas elecciones generales",
aunquetambi~n explic6 que entre
sus objetivos es convertir "Espafia
en un proyectoatractivo para solucionar tambi6nlos que est~i ocurriendo en Catalufia".
En la filfima encuestadel Centro
de Investigaciones Sociol6gicas
(CIS), Ciutadansha alcanzo una intenci6n de voto en Espafia de 3,1
por ciento, un punto por encimade
la encuestade octubre. Este crecimientocoincide con una bajada de
CiU,que pasadel 3,8 al 3 pot ciento, y de ERCque disminuyedel 2,3
al 1,6 por ciento.
UPyD,un huesoduro de roer
Por el contrario, Ciutadanstodav/a
no alcanza la intenci6n de voto de
Un~nProgreso y Democracia(UPyD).
El pmtidoque lidera RosaDiez, que
ocupaun espacioelectoral al de Ciutadans, ha loga’ado incremantarla
intenci6nde votodel 4,1 al 4,6 pot
ciento segfln la encuestasdel CIS.

AlbertRivera,
ensudespacho
delParlamento
catalzin.LUISMORENO

Respectoal ascensode PabloIgte- ayudaa dar la idea de que se puesias en el panoramapolitico espa- den cambiar las cosas. En vez de
fiol, Riveraserial6 que "el heehode criminalizar al adversario, teneque Podemos y Ciudadanos sean mosquedebatir, ganar en las urparfidos emergentes ha hecho que
se cree un nuevomapapolitico, nos
Rivera est~i convencidode que su
partido superar~i el 5 pot ciento de
los votos necesarios para tenet representaci6n en el Congreso,pero
fija su objetivo es m~isambicioso.
"Noes entrar, algo que todo el mundo da por hecho,sino tener la llave
El Gobierno
estudiarecurrir por la via contencioso-administrativa
del Gobierno".Respectoa posibles
la aperturade embajadas
catalanasen Roma
yenVienay est~ analipactos, serial6 que "1o importante
zando
tambi6n
la constitucionalidad
dela ley catalanadeAcci6nExno es con qui6n pactar sino para
terior, seg0n
anunci6
ayerel titular deAsuntos
Exteriores
Jos~Maqua" y dej6 claro que" si alguien
nuelGarda-Margallo.
El ministroconsidera
quela aperturadeesas
viene con imputadosno hace falta
oficinaspuede
ir encontradela ley espafioladeAcci6n
Exterior.
que se siente con nosotros, nada de
Ensu opini6n,estasdelegaciones
nosonparaimpulsarla lengua
debates identitarios y buena geso la culturacatalanas,
sinopara"alentarel proceso
secesionista".
fi6rb porqueno hemosvenido a que
todo quedeigual", matiz6.

El Ejecutivo
espafios
estudia
recurrir
las ’embajadas’
dela Generalitat
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Recomanem...

DANSA Medea

C

per C. del Val

p

El coreògraf Thomas Noone estrena la seva versió de la tragèdia de
Eurípides, Medea, afrontant el mite
de la mare que va sacrificar els seus
fills des de la contemporaneïtat, obviant les referències a l’antiga Grècia. Un ball fluid i veloç, en el qual el
gest agressiu es fon amb l’emotiu,
expressarà el drama d’una dona la
història de la qual ha fascinat el
coreògraf. L’obra està abrigallada
per una banda sonora composta
per Jim Punxin. (Mercat de les
Flors. 6-8 i 11-15 de febrer, 16 euros)
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DEBAT Filosofia
GASTEIZ
Gorka Benítez
Fresh Sound Records
10,95 euros
Un dels millors
jazzmen torna
amb un treball
excepcional.
Gorka Benítez,
bilbaí establert
a Barcelona, al
capdavant d’un trio d’una solidesa
a prova de bombes (el guitarrista
Ben Monder i el bateria David Xirgu), recorre les mil cares del jazz
d’avui fruit d’una actuació en directe al Festival de Jazz de Vitòria.
Benítez desplega un so aclaparador, més potent i profund amb el
saxo tenor, més eteri i exòtic amb
la flauta. I amb moments colpidors.— M. Jurado
OH ROMPEHIELOS
The New Raemon
BCore
10-12 euros (CD) / 15-17 euros (LP)

per B. C.

Sota l’epígraf d’Individu i Comunitat, el CCCB projectarà el 9
de febrer a les 19.00 el documental La societat del cansament. Byung-Chul Han a Seül /
Berlín, al qual seguirà un debat
sobre les idees del pensador
coreà establert a Berlín i nova
estrella de la filosofia alemanya,
que carrega contra els mals contemporanis, com ara l’exhibicionisme digital.

Blanca Cia
La música de
Ramón Rodríguez no ofereix grans canvis, però camina autoafirmant-se en el
seu cinquè treball. Paradigma? La
peça que titula el disc, pop
melòdicament rodó, amb canvis
d’intensitat i rerefons textual
d’amor i desamor. Més exemples? Mientras sea un instruso,
perfil intens, marca de la casa,
que es tranquil·litza a El Yeti, Moneypenny o Los hechos, més íntimes. Un pas més cap al seu
cànon. — Luis Hidalgo
CONCERTS
Joan Manén
La mà de Guido
13,95 euros
Xavier Puig
rescata i dirigeix amb inspiració dues bones obres de
Joan Manén
(Barcelona,
1883-1971) al capdavant de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.
En el Concert núm. 2 (da Camera) per a violí i orquestra de corda amb arpa, que culmina amb
una sardana, el violinista Kai
Gleusteen llueix tècnica i musicalitat. El sentit cantabile de Manén
brilla al Concert per a oboè, amb
Eduardo Martínez, virtuós i sensible. — J. Pérez Senz
FREDERIC MOMPOU
Música callada
Sira Hernández, piano
Solfa Recording. 15 euros
La pianista barcelonina Sira
Hernández
aborda en el
seu nou disc
la més exquisida obra de Frederic Mompou, els quatre quaderns de la seva Música callada.
No hi ha música més nua d’artifici, ni tan sincera en la seva poètica i íntima expressivitat. Sira Hernández la interpreta amb lucidesa i humilitat, articulant sonoritats delicades i matisos de plenitud espiritual.— J. Pérez Senz
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Llum i museus
per Santa Eulàlia
N

o hi haurà una multitud de persones en
pantalons curts i xancletes pels carrers de Barcelona —i no només perquè fa
fred—, ni el parc de la Ciutadella estarà a vessar d’espectacles de carrer. Les festes de
Santa Eulàlia, copatrona de la
ciutat, tenen poc a veure amb
les de la Mercè. Si al setembre
la ciutat està envaïda encara
pel turisme, les festes que se
celebraran aquest cap de setmana són més de consum
català-barceloní. Potser per
això, les activitats de carrer
programades tenen un altre aire, més recollit i, sobretot, amb
un protagonista: la llum del
capvespre. El festival Llum
BCN omplirà durant tres dies
patis i places de Ciutat Vella.
En la quarta edició del festival han participat diverses escoles de disseny de Barcelona.
Els alumnes de l’Escola Superior de Disseny i Enginyeria de
Barcelona (Elisava) han realitzat cinc mappings que es projectaran sobre la façana de
l’Ajuntament de Barcelona,
amb la gastronomia, la vida
nocturna, els colors i els sons
de la ciutat com a eixos
temàtics. Són espectacles de 10
minuts als quals se sumarà el
mapping de Barcelona/Estocolm de les festes de la Mercè

J

Q

de l’any passat, que es podrà
tornar a contemplar. Correfocs, desfilades de gegants i
una jornada castellera diumenge seran altres activitats d’aquest cap de setmana.
El Llum BCN aposta aquest
any pel centre de la ciutat, i
les tardes des de divendres a
diumenge —en pondre’s el
sol— es podran fer tres recorreguts —el mar, la catedral i la
Rambla— amb tres colors diferents i intervencions lumíniques diverses que guiaran els

c
m
d
t
a
l
b
p
t
s
t
m
r
o
p

La Colla Jove de
Barcelona aixecarà
castells il·luminats a la
plaça de Sant Jaume
Simulació dels castellers il·luminats.

visitants per patis i places il·luminats. La vintena d’instal·lacions lumíniques d’aquests recorreguts també han estat creades per alumnes d’escoles de
disseny que, en alguns casos,
aconsegueixen la il·lusió que
les escultures —com ara la de
Neptú de la plaça de la Mercè—
sembli que agafen vida.
Però sens dubte un dels
plats forts de les festes de Santa
Eulàlia seran els castellers il·luminats, que s’aixecaran a la
plaça de Sant Jaume per la Colla Jove de Barcelona.

Les festes de Santa Eulàlia
són també dies de portes obertes en força museus de la ciutat, encara que alguns estaran
oberts aquest cap de setmana i
d’altres dijous que ve. Entre
d’altres, es podran visitar sense
pagar l’Arts Santa Mònica,
CaixaForum, Can Framis, el
Castell de Montjuïc, el Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), CosmoCaixa, el Born Centre Cultural
(BCC), la Fundació Miró, La Virreina, el Museu d’Història de
Barcelona, el Museu d’Arqueo-

logia, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, l’acabat
d’estrenar Museu de Cultures
del Món, el Museu del Disseny,
Museu Frederic Marès, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Picasso, el recinte modernista de Sant Pau i el
Reial Monestir de Santa Maria
de Pedralbes.

FESTES DE SANTA EULÀLIA
Diversos escenaris al centre de
Barcelona
www.bcn.cat/santaeulalia

Projecte Mut. La banda eivissenca presenta Idò, una barreja de
folk mediterrani i pop. Centre
Cultural Born. 20 h (15 euros).
Divendres 6
Festa Spanish Bomb. L’agència de contractació presenta
un cartell amb nous i vells
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Concerts
Dijous 5
Cesk Freixas. Protesta és un
disc, òbviament, reivindicatiu, i
el cantautor s’ha acostat al
rock més fibrós per manifestar
el seu enuig. L’Auditori. 21 h
(12 euros).
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artistes del catàleg, com Anni B
Sweet, Delorean, Delacruz i
Lori Meyers DJ’s. Bikini. 19.30 h
(15 euros).
Oso Leone. So tan delicat com
imaginatiu i inclassificable per a
aquesta banda mallorquina que
presenta Mokragora. Music Hall.
20 h (10 euros).
Xevi sf i Xarim Aresté. Doble
cartell en què el primer
cantautor presenta
Duermevela i el segon torna a
volar sense Gerard Quintana.
Almo2Bar. 22 h (7 euros).

Dissabte 7
Cara B. Festival de bandes alternatives que aquest any presenta
Joe Crepúsculo, Mujeres, El
Último Vecino i Jupiter Lion,
entre d’altres. Fabra i Coats.
18 h (6 euros).
La Iaia. Concert de cloenda de
la gira d’On és la màgia, segon
treball del grup d’Osona. Apolo.
20.30 h (15 euros).
Diumenge 8
Mourn i Madee. Mourn és el
grup de les filles de Ramón
Rodríguez, líder de Madee. Tot

queda en família. Apolo. 20 h
(12 euros).
Dimarts 10
Brigitte. Dues bessones, pop i
França. Una trilogia que
generalment funciona. So delicat
i sensual per a aquesta parella
descoberta el 2011. Apolo. 21 h
(32 euros).
Dimecres 11
Pistola. No és un pseudònim, es
el cognom de Roger Mascaró,
cantautor mallorquí que presenta
disc de debut: Perdó, però.
Heliogàbal 21.30 h (5 euros).
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COMPRAR I BEURE
Forn Macxipa

CINE Zinemaldia
per B. C.

per Adriano Luciani

Una marató de cinema basc, una
ruta de cinema, un espai infantil
paral·lel al festival i l’AlterZinemaldia són les novetats de la desena edició del festival Zinemaldia, que té lloc des d’avui fins al
27 de febrer en els cinemes Girona de Barcelona. La programació inclou 12 pel·lícules, la majoria estrenes a Catalunya. Entre
aquestes destaquen produccions com Loreak, Lasa eta Zabala,
Los tontos y los estúpidos o Five
Days.

Hereva de més de 100 anys de
tradició, Macxipa afegeix una nova botiga a Barcelona a la ja seva
àmplia oferta (amb tres establiments que obren tot l’any les 24
hores del dia). El nou espai aposta per esdevenir molt més que
un simple forn de pa. És un autèntic obrador on l’equip de mestres
forners elabora originals barreges de farines, incloent-hi noves
llavors i recuperant receptes tradicionals que aportin beneficis
gastronòmics saludables.

“El futur del pa està a tornar
al passat”, afirma el soci fundador de Macxipa, Carlos Llarás,
per definir la filosofia del nou “taller de pa”. Gràcies a un ampli
forn de llenya instal·lat amb la
intenció de reivindicar els antics

Javier Pérez Senz

Q

Schiff, Pires, Colom
i Wang, quatre cites
de luxe a Barcelona
en una sola setmana

Maria João Pires, virtuosa indiscutible del piano, torna al Palau. / luis magán

1828, un període de temps ben
curt, però essencial en l’evolució
del repertori cap al gran romanticisme. Mestre consumat del classicisme vienès, Schiff tocarà la
Sonata núm. 17 de Mozart, la Sonata núm. 31 de Beethoven, la Sonata núm. 61, de Haydn i la Sonata en la major, D. 959, de Schubert.
També al Palau, el dimarts
dia 10, i en el mateix cicle,
actuarà un altre pianista excep-

cional, el català Josep Maria Colom; no té al darrere una multinacional del disc promocionant
el seu talent als quatre vents,
però impressiona en cada actuació pel mestratge i rigor del
seu pensament musical. Una
selecció de la Música callada de
Frederic Mompou —és un dels
seus compositors de capçalera—
figura en un ambiciós programa
que inclou joies del romanticisme i l’impressionisme, en un ven-

tall que va de Franz Lizst i Richard Wagner a Claude Debussy
i Manuel de Falla.
El retorn de la gran pianista
portuguesa Maria João Pires al
Palau, el dimecres 11, és una de
les grans cites de la temporada
d’Ibercamera. No ve sola. Sempre disposada a donar l’alternativa a valors emergents, compartirà escenari amb el jove pianista belga Julien Libeer, amb qui
obrirà la vetllada tocant l’Allegro

L’art del quadrilàter
B. C.

L

a plasticitat, el moviment,
l’art en un quadrilàter.
Quadrilàter és una particular exposició que reflexiona sobre la lectura artística i plàstica
de la boxa. I també recupera la
memòria de dos locals històrics
desapareguts fa anys de Barcelona: l’estudi fotogràfic Foto Rambles —que era al número 35 de la
Rambla i durant més de quatre
dècades va retratar artistes i vedets del Paral·lel— i el Price, que
va néixer com una sala de festes,
a la cantonada de Casanova amb
Floridablanca, i que als anys qua-

Macxipa. Calvet, 9. Barcelona
www.macxipan.com

en la menor, Lebensstürne, per a
piano a quatre a mans, D.947, de
Schubert. El compositor vienès
centra el programa, ja que Pires
tocarà en la segona part la Sonata núm. 21, Opus pòstum, D.960.
Per la seva banda, Libeer interpretarà la deliciosa suite Le
Tombeau de Couperin, de Maurice Ravel.
Tres mesos després de la seva
actuació amb l’OBC, la jove i famosa pianista xinesa Yuja Wang
torna a L’Auditori el dilluns 9,
amb un programa que inclou
transcripcions de Liszt de lieder

Piano, piano
ue el piano exerceix una
fascinació especial entre
els aficionats a la música
clàssica ho saben bé els programadors dels cicles de concerts
de qualsevol ciutat europea. Les
temporades estan plenes de cites
amb els grans pianistes i els valors emergents, bé en la solitud
buscada del recital, bé en el repertori concertant, com a solistes en els cicles de les orquestres
simfòniques. A Barcelona l’aposta pianística ha augmentat de forma espectacular aquesta temporada: de fet, l’agenda setmanal
ofereix quatre concerts amb el
piano com a gran protagonista.
La rutilant desfilada de figures del teclat s’obre avui amb el
retorn del gran pianista hongarès András Schiff, que inicia un
projecte de llarg recorregut en el
marc del cicle Piano, de Palau
100. Schiff interpretarà, en tres
temporades consecutives, les
tres últimes sonates de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz-Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven i Franz Schubert. La iniciativa és una coproducció del temple modernista amb la Philharmonie de Berlín, el Carnegie
Hall de Nova York i altres prestigioses sales.
Un viatge musical de gran importància, perquè totes aquestes
sonates, que ofereixen el misteri
de les últimes obres d’un autor,
van ser escrites entre 1789 i

processos de
preparació i
cocció del pa,
a la botiga és
possible assaborir, entre altres coses, el
pa de pagès de
sègol, el pa integral d’espelta amb malta i
llavors, el pa
de quinoa i el pa d’algues. A més,
l’espai es proposa organitzar tota
mena de tastos, maridatges, trobades i presentacions.

Una de les fotografies de l’exposició Quadrilàter. / kiko navarro
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ranta es va transformar en un
local de vetllades de boxa. Un esport que en aquella època era
molt popular i que atreia aficionats que van poder presenciar alguns combats amb títols europeus en joc. La mostra, organitzada per la Fundació Setba, inclou
alguns retrats de l’època de les
que van ser figures mítiques de
la boxa.
Organitzada a la manera d’un
combat de boxa de tres assalts,
l’exposició dedica el primer assalt a un combat entre artistes
—Rabal vs. Navarro— que contraposen el collage de Rabal a la fotografia de Navarro. Rabal combi-

de Schubert, la Sonata núm. 3, de
Fréderic Chopin, diversos Preludis i la Fantasia en si menor, op.
28 d’Aleksandr Scriabin i l’exòtica Islamey de Mili Balákirev.
Sens dubte, una setmana per gaudir amb el virtuosisme i la sensibilitat de pianistes amb autèntic
carisma.

ANDRÁS SCHIFF
Palau. Dia 5. 20.30 hores
YUJA WANG
L’Auditori. Dia 9. 20.30 hores
JOSEP MARIA COLOM
Palau. Dia 10. 20.30 hores
M. JOÃO PIRES I JULIEN LIBEER
Palau. Dia 11. 20.30 hores

na fragments d’imatge de dansa
amb altres de boxa. El segon assalt de l’exposició recull fotografies del fons de Foto Rambles
amb algunes imatges de boxadors de la segona meitat del segle
passat i de la vida del Paral·lel i
de la Barcelona d’aquella època
que són tot un document gràfic
amb prop de 1.400 negatius.
El tercer assalt de la mostra
és l’homenatge al Price, que després de ser l’escenari de combats de boxa durant dècades
—amb figures com Romero, Galiana o Ben Ali— va acollir una
estranya varietat d’actes, com
ara misses i actes polítics.

QUADRILÀTER
Fundació Setba
Barcelona
Des d’avui fins al 2 d’abril.
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la memòria
e Ricard Viñes

Avui es compleixen 140
ys del naixement del múlleidatà Ricard Viñes. Va
ixer el 5 de febrer al carCaldereries, número 3
Lleida. Als 12 anys ja va
ar a estudiar piano a Pa, i es va fer gran amic de
ridi i de Mompou. Ricard
ñes té a la seva ciutat nauna plaça dedicada a ell i
concurs de piano que
mbé porta el seu nom.
Jo, com a amant de la múa, vull, a través d’aquess línies, recordar el nostre
ustre músic i que els que
llegeixin també el recorn. Sense més, només citaquatre paraules que per
ll eren molt importants:
a meva infantesa, la nit
Nadal, la meva mare i
meva pàtria Lleida.”

RCÈ MORA CORDERROURE
da

nadmissibles
ontrastos

L’altre dia vaig anar a engar roba a un centre que
én les necessitats de pernes que viuen en profunmisèria. En una habitaó hi havia molta gent que,
mb esperança, esperaven
e els proporcionessin
a feina per posar remei
a seva situació. Alguna
aquestes persones es va
ropar a mi per demanare una cosa molt concreta.
Me’n vaig anar commoda i feia examen de la
eva actitud cap a la poesa i la necessitat de fer
oltes coses més en l’àmparticular i de la responbilitat social del govern.
Ara llegeixo que la Geneitat preveu obrir cinquandelegacions o ambaixa-

La justícia, als jutjats
Fa temps que s’ha arribat a desfermar una mena d’histèria col·lectiva, que fa que es perdin les formes del normal
desenvolupament dels procediments judicials. No pot ser
que, amb judicis paral·lels i “penes de telenotícies”, els
possibles encausats estiguin en el punt de mira i se’ls doni
per culpables o innocents sense que la justícia hagi emès
el veredicte, i que això passi a ser un espectacle vergonyós. Els fets de Marbella amb Gil y Gil i el seu successor
Julián Muñoz i Isabel Pantoja; el torero Ortega Cano; el
matrimoni Pujol empaitats pels carrers de Queralbs; Fèlix
Millet i Jordi Montull en el cas Palau entrant als jutjats; Alavedra i Prenafeta emmanillats i amb les pertinences en
bosses d’escombraries; l’afer rocambolesc del restaurant
La Camarga amb les cintes gravades de les confessions
d’intimitats entre Alícia Sánchez i l’examant de Jordi Pujol
Ferrusola, María Victoria Álvarez; el més recent i trist, amb
la projecció del documental, sobre els successos del 4-F,
Ciutat morta, etcètera. País de pandereta i castanyola, n’hi
ha per fer-ne un film tipus La escopeta nacional o una sèrie de televisió d’allò més tronat. Tenim problemes amb la
justícia, és cert, i com que no està a l’altura, per manca de
mitjans i altres problemes interns, s’han de corregir amb
mesures enèrgiques i eficaces. Hem de deixar de fer-ne un
espectacle, perquè hi ha mitjans i procediments per recórrer contra les sentències que ens semblin injustes o
errònies, no es pot convertir en una votació “m’agrada/
no m’agrada” a veure qui guanya, siguem seriosos. La
justícia s’ha de circumscriure als jutjats.
JORDI LLEAL GIRALT. Badalona (Barcelona)

cesc “entra en una aparent
contradicció quan afirma
que no s’han de tenir fills
com si fóssim conills sent
el cap d’una institució que
s’oposa al control de la natalitat”. L’any 1968 Pau VI
clama per la paternitat responsable en la seva encíclica Humanae Vitae animant els matrimonis a conèixer les lleis dels ritmes
naturals de la fecunditat i
usar-los per espaiar els naixements. Alguns van voler
entendre que al·ludia al
càlcul Ogino del 1930!
L’augment sostingut de la
temperatura basal degut a la
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Journal of Contraception
and Reproductive Health
Care ha publicat l’article A
new method to detect significant basal body temperature changes during a woman’s menstrual cycle (2014; 19: 392-400).
Tot això no està a l’abast
dels conills, i el papa Francesc assenyala la mateixa
orientació per al control de
la natalitat que la proposada des de fa mig segle. On
apareix la contradicció?
FRANÇOISE DESPRÉAUX
LAFOLLIE
Barcelona

nostre cor i donant espe
rança, i sobretot no ango
xant-se pel demà, no cal
L’ahir ja va passar, el dem
és incert, l’avui és el que
ha i on hem d’estar aten
cada dia es nou i irrepet
i es un nou repte en obri
els ulls al matí. En resum
verdadera felicitat és est
bé i feliç amb un mateix,
partir d’aquí la visió de la
da es transforma en l’en
ga als altres i arrela la fe
tat. Tot això es tradueix
estimar. Escrivia un sant
segle XX: “Vols ser feliç?
Estima. Vols ser més feli
Estima més. Vols ser mo
feliç? Estima molt.”
MERCÈ MARQUÈS AMAT
Terrassa (Vallès Occidental)

Fem nosa

b Els fem nosa, no pas
talunya, no, que per a e
és una bona i insubstitu
ïble font d’ingressos, el
fem nosa els catalans; e
seu somni és una Catal
nya sense catalans o am
els catalans totalment e
panyolitzats en el pensa
ment, en la manera de f
sobretot en la parla. No
poden entendre ni assu
aquesta tossuderia nos
a no adquirir els seus c
tums i sobretot a no ab
donar l’estrambòtica dè
que tenim de parlar aqu
ta (per a ells) refotuda
llengua catalana.
En el tema econòmic,
famosos “concerts econ
mics” que tenen el País
Basc i Navarra pels espa
nyols són “un dret”, com
dir fa poques dates l’ínc
Pedro Sánchez; quelcom
milar per a Catalunya és
possible “per solidaritat
dir. En el tema lingüístic
tampoc els preocupa pa
massa el basc, perquè é

ERA
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Vegeu els tràilers de les pel·lícules d'estrena i les sales de cinema de
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Catalunya on es projectenSECCIÓN:
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IDEES

El pianista hongarès Sir
András Schiff, guanyador de
l’International Classic Music
Award (2012), interpreta al
Palau de la Música Catalana
les últimes sonates de
Mozart, Beethoven, Haydn i
Schubert dins del cicle Palau
100 Piano. 20.30 h. De 21 a
60 euros.

Sir András Schiff

Jamboree celebra el retorn a
l’activitat del segell discogràfic Nuevos Medios amb la
presentació d’una de les
seves apostes d’aquesta nova
etapa, personificada en la
vocalista de jazz Marta Casas
a través del seu disc de debut, Soniando. Al web 10
euros i a la taquilla 12.20 h.

Marta Casas

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

ndres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D

LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINES
M

G

t amb les seves enigmàtiques pintures de nens abandonats
104 min.
21.45

inesperada virtud de la ignorancia)

NZÁLEZ IÑÁRRITU. INT.: MICHAEL KEATON.

16 A

Riggan Thomson espera que encapçalant una nova i ambiay pot aconseguir, entre altres coses, donar una nova vida
carrera.
119 min.
na 22.00
16.10 19.05 22.00
16.10 19.10 22.10
18.05 22.25
18.10 20.20 22.40
3D 19.00 22.00
sta 22.15
nes 19.00 22.00
ca
16.00 18.15 20.30 22.45
16.00 18.10 20.25 22.40
17.30 20.00 22.30

naza en la red

AEL MANN. INT.: CHRIS HEMSWORTH I VIOLA DAVIS.

16 A

lobal de la ciberdelinqüència, un convicte alliberat i els seus
ricans i xinesos han de seguir la pista d'una xarxa de ciberLos Angeles a Jakarta, passant per Hong Kong. 135 min.
na 16.00 19.20 22.00
16.00 19.00 22.00
16.10 19.05 22.00
16.20 19.00 22.00
ar 16.15 19.00 21.45
3D 16.00 19.00 22.00
sta 16.30 19.15 22.00
um 16.15 19.10 22.00
16.00 19.00 22.00
nes 16.00 19.00 22.00
cines 16.00 19.05 22.00

mentos de una vida)

NKLATER. INT.: E. COLTRANE I P. ARQUETTE.

12 A

segueix el Mason des dels 6 anys durant una mica més
a de canvis, mudances i controvèrsies, relacions que tronferents escoles, i una barreja constant d'esquinçament i de
166 min.
na 21.45
22.10
ar 16.45
3D 16.00
21.50

M

G

un poble sencer de Finlàndia quedés totalment desconcertat i desorientat. Dècades més tard, un grup d'amics als Estats Units decideix reunir-se per sopar i
observar junts un cometa.
89 min.
nCinemes Texas
22.00

Cómo acabar sin tu jefe 2

EUA. 2014. DIR.: SEAN ANDERS. INT.: JASON BATEMAN I JASON SUDEIKIS.

7A

Comèdia: El Nick, el Dale i el Kurt decideixen ser els seus propis caps llançant el
seu propi negoci. No obstant això, un inversor molt espavilat fa malbé els seus
plans.
108 min.
cBalmes Multicines
16.00

Corazones de acero

EUA. 2014. DIR.: DAVID AYER. INT.: BRAD PITT I SHIA LABEOUF.

16 A

Drama bèl·lic: Abril, 1945. Mentre els Aliats inicien la seva ofensiva final al
front europeu, un aguerrit sergent d'artilleria anomenat Wardaddy comanda un
tanc Sherman i els cinc homes que componen la seva dotació, en una missió
mortal darrere de les línies enemigues.
122 min.
Arenas de Barcelona 16.00 19.20
Cinesa Diagonal
22.30
Cinesa Diagonal Mar 16.30 19.15 22.00
Cinesa Heron City 3D 19.00 22.00
Cinesa La Maquinista 16.20 19.10 22.00
Cinesa Maremàgnum 22.00
Palau Balaña Multicines 22.00
cYelmo Cines Icaria
22.20

Crisis ¿qué crisis?

ESPANYA. 2015. DIR.: MANUEL MIRA. INT.: ALBA YAÑEZ I MANUEL MIRA.

SC

Comèdia: Narra la història d'un home que, després de passar-se anys en coma,
es desperta el dia que la crisi s'ha acabat.
90 min.
Cinemes Girona
20.00

D

10.000 km

ESPANYA, EUA. 2014. DIR.: C. MARQUES-MARCET. INT.: N. TENA.

FRANÇA. 2014. DIR.: PHILIPPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER I C. LAUBY.

G

EUA. 2014. DIR.: PETER JACKSON. INT.: MARTIN FREEMAN I IAN MCKELLEN.

12 A

Fantàstica: L'amenaça del drac Smaug, furiós, plana sobre els indefensos habitants de Ciutat del Llac. Mentrestant, afectat per la malaltia del drac, el Thorin
sacrifica l'amistat i l'honor per la recerca de la llegendària Pedra de l'Arca. Incapaç d'ajudar-lo, el Bilbo és obligat a prendre una decisió.
144 min.
Cinesa Diagonal Mar 20.00
Cinesa Heron City 3D 17.00
U Cinesa La Maquinista
17.00 20.00
Cinesa Maremàgnum 19.30
cYelmo Cines Icaria
22.10

El Niño

ESPANYA. 2013. DIR.: DANIEL MONZÓN. INT.: LUIS TOSAR I JESÚS CASTRO.

Eva Van End

PAÏSOS BAIXOS. 2012. DIR.: M. TEN HORN. INT.: V. DIERICKX I J. BLOM.

H

Comèdia: Els Verneuil són un matrimoni de províncies, elegant, tradicional,
dels de tota la vida. Les parelles de les seves primeres tres filles no són com els
seus pares somiaven. Els soferts pares esperen que la filla menor, molt maca,
com a mínim es casi per l'Església.
97 min.
Arenas de Barcelona 18.05 20.00 22.00
Aribau Multicines
16.00 18.00 20.00 22.00
cBalmes Multicines
20.20
Bosque Multicines
16.05 18.10 20.15 22.20
scuela
ASCAL PLISSON.
APTA
Cinesa Diagonal
17.00 22.40
DE LA
mental quePALAU
explica la història
real MUSICA
i extraordinàriaCATALANA
de quatre
Cinesa Diagonal Mar 16.00

7A

Comèdia: Un psiquiatre, cansat de la seva vida moderna i de recomanar als
seus pacients consells que els ajuden poc, decideix recórrer el planeta a la recerca del secret de la felicitat.
120 min.
cCinemes Maldà
15.15

I

IFFR Live
2015

APTA

7A

Drama: L'Etty, el marit i els fills, l'Evert, l'Erwin, el Manuel i l'Eva, són una
família perfectament normal que, amb els anys, ha desenvolupat una manera
una mica disfuncional de relacionar entre ells. Llavors, de sobte, l'encarnació de
la perfecció entra en les seves vides convertida en el Veit, un estudiant d'intercanvi alemany.
98 min.
nCinemes Girona
21.45
cCinemes Maldà
12.05

DIVERSOS PAÏSOS.2014. DIR.: P. CHELSOM. INT.: S. PEGG I R. PIKE.

12 A

16 A

Thriller: Estret de Gibraltar, la frontera sud d'Europa. Tot just 16 quilòmetres
separen l'Àfrica del Vell Continent. Risc, adrenalina i diners a l'abast de qualsevol capaç de travessar aquesta distància en una llanxa carregada d'haixix volant
sobre les onades i amb la policia trepitjant-li els talons.
130 min.
Cinemes Texas
18.00
Phenomena
16.30

Héctor y el secreto de la felicidad

Drama romàntic: L'Álex i el Sergi formen una parella feliç. Després d'anys de
relació, s'han decidit a tenir un fill i a formar una família. No obstant això, els
seus plans es trunquen quan concedeixen a la jove una beca per desenvolupar
un projecte a Los Angeles.
98 min.
Cinemes Texas
16.00
Phenomena
21.00

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?

M

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

SC

El cinema Zumzeig estrena cinc pel·lícules que competeixen al Festival Internacional de Cinema de Rotterdam (IFFR). Les projeccions es fan simultàniament al
cinema i al certamen. Més informació, aquí: http://www.zumzeig-cine.eu/cinebistrot/iffr-live-2015-es.html
cZumzeig Cinema
19.50 22.00

Into the woods

EUA. 2014. DIR.: ROB MARSHALL. INT.: ANNA KENDRICK I EMILY BLUNT.

7A

Comèdia familiar: Una bruixa malvada llança una maledicció sobre un forner i
la seva dona que els impedeix tenir fills. Tots dos es veuen obligats a endinsarse al bosc per tal d'aconseguir objectes màgics de diversos contes clàssics que
han d'ajudar-los a trencar l'encanteri.
124 min.

identificados por los votantes
España
como losPAÍS:
corresponsables
de la
situaciónPÁGINAS:
actual, 13
y crece sin parar Podemos,
el partido de los
TARIFA: 370 €
indignados, de los que no acepÁREA: 84 CM² - 10%

ideal para el PP: un PSOE débil
FRECUENCIA: Diario
y desacreditado
y un Podemos
de aspecto
radical que empuje
O.J.D.: 10788
hacia
los populares a los votanE.G.M.: 105000
tes más de centro-derecha.
SECCIÓN: OPINION
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CARME VIDALHUGUET
CAFÈ DELS OMESOS

Ambaixadors catalans

Arnau y Santa M
ta y anunciada,
ciones como la d
jaban de que cir
blemas, mientra
dentemente no p
puede racionaliz
jado. Sucedió lo
comarcas del lla

Antonio Herrera Dorad

Josep Pon i Botarda jef

Eva Miranda i Cos jefa d

Rosa Reig Crusells jefa

ÉS CERT que hi ha accions exclusives per als humans, tot i que
dimarts al Palau de la Música Perejaume feia ballar, amb música
de Pascal Comelade, una alzina amb la voluntat de fer “commoure l’arbre més humil”. Deia
l’artista que és possible que nosaltres tinguem menys ànima del
que ens pensem, i que les “coses”, en aquest cas un ésser viu,
en tenen més de la que els suposem, d’ànima. Certament, entre
verbs ésser, viure i existir, els humans compartim el “ser” amb
tota la matèria, només el fet de
“viure” el compartim amb els
éssers vius, però “existir” és un
verb exclusivament humà. Per
existir necessitem el reconeixement dels altres, que sàpiguen
de nosaltres. És l’exemple del negre de Ralph Ellison quan diu
“no existeixo perquè tothom refusa de veure’m”. Passa tant a
nivell individual com a nivell
col·lectiu. Si no ens fem conèixer, si no expliquem la nostra realitat, el món no sabrà de la nostra voluntat de secessió, de voler-nos un país lliure i sobirà.
Per això és que dilluns el govern de la Generalitat ampliava la seva diplomàcia amb dos
delegats en dues “ambaixades”
clau a Europa: Roma i Viena. I,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

amb Àustria, tota la costa de
l’Adriàtic. Més a llarg termini, el
govern Mas es planteja de tenirne cinquanta, d’ambaixades. Ja
hi haurà qui la criticarà, aquesta política exterior, però es tracta d’una estructura fonamental
per treballar-nos el suport internacional per quan els catalans
hàgim guanyat el “sí”. Mentre
no l’hàgim aconseguida, la independència, els ambaixadors tenen, editat per Pagès editors i la
Fundació Occitano Catalana un
llibre, que els servirà de manual, que compila totes les Aportacions catalanes universals, les
quals, materialitzades en avenços científics, progrés industrial,
invents del tot útils, creacions artístiques o bé acció humanitària,
han aconseguit que Catalunya, i
la cultura catalana en tots els seus
llenguatges i de tots els seus territoris, s’hagi fet un nom al món.
Com una prioritat, el president
Mas, que és qui el prologa, aquest
llibre, continua desplegant aquella política exterior que va articular el segon tripartit –i que tanta crítica va rebre llavors de
l’oposició– per quan ens arribi
l’hora que necessitem el suport
majoritari al Consell de Seguretat de l’ONU. El ministre GarcíaMargallo, malgrat.

Carles Duran Codina je

Joan Clivillé Figueras j
Ferran Perdrix Sapiña

Marta Rojals @m
«Testimonis esfer
guasap del meu n
cm de neu”...»

Núria Mora @jas
«A Lleida no neva
seguim sense est

Jordi Mateu @na
«Amb el que pag
tallin l’autopista é

Pal•les @Palas4
«Tots els que heu
afectades per la n
de #nevades.»

Lorente @lorent
«Col·lapse i retard
que nevi de verita
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MÚSICA

ARRANCA
‘BEETHOVEN
CON ACENTO
ESPAÑOL’
Daniel del Pino abrirá el martes el ciclo
del Centro Nacional de Difusión Musical
MANUEL PÉREZ | CUENCA
redaccion.cuenca@diariolatribuna.com

E

l ciclo Beethoven con acento español, del Centro Nacional de
Difusión Musical, abandona Madrid, ciudad en la que se gestó el
22 de junio de 2013 para celebrar
el Día de la Música y el vigésimo
quinto aniversario del Auditorio
Nacional de Música, para acercar
a Cuenca y otras cuatro ciudades
españolas (Burgos, Valladolid, Zaragoza y Granada) nueve conciertos a cargo de los mejores pianistas de la nueva generación de intérpretes españoles.
Daniel del Pino, Judith Jáuregui, Gustavo Díaz Jerez, Javier Negrín, Eduardo Fernández, José Menor, Alba Ventura, Miguel Ituarte y
Claudio Martínez Mehner interpretarán las 32 Sonatas del músico alemán en conciertos que, en

el caso de Cuenca, llegarán bajo el
programa Imprescindibles musicales de la Fundación de Cultura
Ciudad de Cuenca.
Los conciertos se jalonarán a lo
largo de la programación del Teatro Auditorio del primer semestre
del año, los días 3, 10 y 17 de febrero, 10 y 17 de marzo, 21 de abril, 12
y 26 de mayo y 2 de junio. Así, arrancará el próximo martes con la interpretación del pianista Daniel del
Pino, y lo cerrará Claudio Martínez
Mehner en el mes de junio.
PRIMERA
COLABORACIÓN.
Francisco Lorenzo, subdirector del
Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), dependiente del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem),
destacó el pasado 15 de enero durante la presentación del ciclo en
Cuenca que este circuito musical

Francisco Lorenzo, subdirector del CNDM, durante la presentación del ciclo en Cuenca el pasado 15 de enero. / REYES MARTÍNEZ

«viene a dinamizar el mercado
musical español con obras de un
compositor de la talla de Beethoven e interpretadas por pianistas
de reconocido prestigio».
Lorenzo se mostró satisfecho
con el hecho de poder colaborar
por primera vez con la Fundación
de Cultura de Cuenca, augurando
la realización de nuevos proyectos
en común. En este sentido, recodó
que el Centro Nacional de Difusión
Musical ya colaboró en septiembre del año pasado con la capital
conquense en las Jornadas de Zar-

En nueve
conciertos se
interpretarán
las 32 sonatas
para piano del
compositor
alemán

zuela organizadas por la Fundación Inocencio Guerrero, y lo hará
en marzo de este año en la LIV edición de la Semana de Música Religiosa con dos conciertos. Concretamente, con el del Domingo de
Ramos (29 de marzo), con obras de
Händel, Sebastián Durón, Vivaldi,
José de Torres y Mascitti, a cargo
del grupo La Risonanza; y el del
Martes Santo (31 de marzo), en el
que se estrenará la obra de encargo compuesta por Joan Magrané al
artista conquense Gustavo Torner,
a cargo del grupo vocal Kea.

Los virtuosos
4DANIEL DEL PINO

3 DE FEBRERO

4JUDITH JÁUREGUI

10 DE FEBRERO

4GUSTAVO DÍAZ JEREZ

17 DE FEBRERO

Daniel del Pino nació en Beirut (LíTras el éxito de su último CD Para AliDíaz Jerez es uno de los máximos exbano) en noviembre de 1972. Es uno
cia en homenaje a la gran Alicia de
ponentes de la interpretación y la creade los pianistas españoles de maLarrocha editado bajo su propio sello
ción musical en España. Ha actuado
yor relevancia internacional. Su acdiscográfico BerliMusic y después de
en la mayoría de los auditorios espatividad concertística le ha llevado
haberse presentado en los principales
ñoles y muchos de los principales fuepor los cinco continentes, actuando
escenarios del país, Judith Jáuregui se
ra de España (Carnegie Hall, Allice Tuen las salas más prestigiosas del
ha convertido en una brillante realilly Hall, Musikverein, Concertgebouw,
mundo. Ha colaborado como solisdad del panorama musical español.
etc.). Ha sido solista de la mayoría de
ta con las principales orquestas españolas y, fuera de Espa- Nacida en San Sebastián en 1985, comenzó sus estudios en el las principales orquestas españolas (OFGC, OST, RTVE, Galicia...)
ña, es invitado con asiduidad por orquestas europeas y ame- conservatorio de su ciudad natal donde su talento destacó muy y de importantes formaciones extranjeras (Budapest Festival Orricanas, especialmente en Estados Unidos.
pronto, debutando en recital con apenas 11 años.
chestra, Sinfónica de Turín o Northern Symphonia, entre otras).
4JAVIER NEGRÍN

10 DE MARZO

4EDUARDO FERNÁNDEZ

17 DE MARZO

4JOSÉ MENOR

21 DE ABRIL

Debutó en el Wigmore Hall de LonNacido en Madrid. Se ha presentado
José Menor ha sido descrito como
dres en el año 2004, y desde entoncon gran éxito en las principales salas
«uno de los pianistas mas excepcioces disfruta de una carrera como sode concierto españolas como Auditorio
nales de su generación», tras su relista y músico de cámara que le ha lleNacional, Teatro Real, Teatro de la Zarcital en Wigmore Hall. Actúa reguvado a tocar en salas importantes de
zuela, Palau de Barcelona, Manuel de
larmente como solista con orquesEuropa, Sudamérica y el lejano OrienFalla de Granada... además de importas en Europa, EEUU, América Latina
te. Ganador de importantes premios
tantes salas de Austria, Italia, Francia,
y Asia, además de desarrollar su acy una Junior Fellowship en el Royal
Suiza, Dinamarca, Luxemburgo, Rumatividad en recitales o formaciones de
College of Music, ha tenido siempre afinidad por el gran reperto- nía, Estonia, Ucrania, Moldavia, Panamá, Chile, Argentina, India, Ru- cámara. Realizó su debut en 1996 en el Palau de la Música de
rio romántico para piano y orquesta, y ha interpretado conciertos sia o China. Ha actuado en prestigiosos festivales internacionales co- Barcelona. Ha sido premiado en Concursos Internacionales y
de Brahms, Grieg, Tchaikovsky, Rachmaninoff y Scriabin.
mo el Ciclo Scherzo de Jóvenes Intérpretes o Piano auxJacobins.
debutó a los 15 años en el Carnegie Hall de Nueva York.
4ALBA VENTURA

12 DE MAYO

4MIGUEL ITUARTE

26 DE MAYO

4CLAUDIO MARTÍNEZ

2 DE JUNIO

Debutó como solista a los 13 años con
Nace en Getxo, Vizcaya. Recibió su
Nacido en Alemania en 1970, recibe
la Orquesta de Cadaqués y Sir N. Maformación musical en Bilbao, Madrid
su educación musical en el Real Conrriner en el Auditorio Nacional. Desde
y Amsterdam, estudiando con I. Picaservatorio de Música de Madrid, el
entonces su carrera no ha parado de
za, J. C. Zubeldia, A. Cano y J. Wijn.
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú,
crecer con invitaciones de salas como
Obtuvo, entre otros, los 1o premios en
la Escuela Superior de Música Reina
el Barbican, Concertgebouw y el Mulos concursos Jaén, Ferrol y FundaSofía, la HochschulefürMusikFreiburg
sikverein. Ha sido dirigida por imporción Guerrero, así como diversos por
(Alemania), la Fondazione per il Pianotantes batutas y ha colaborado con
sus interpretaciones de música espaforte en Como (Italia) y el PeabodyCondestacadas agrupaciones (Phliharmonia, Hallé, cuartetos Bro- ñola. Fue finalista en el Concurso Internacional de Santander servatory en Baltimore (EEUU), estudiando principalmente con
dsky, Takacs y Casals,...). Estudió en la Academia Marshall (con (1995). En sus programas incluye grandes obras del repertorio de DmitriBashkirov, VitalijMargulis y LeonFleisher. Ha sido finalista
C. Garriga y clases magistrales de A. de Larrocha).
teclado, desde A. de Cabezón hasta estrenos de música actual.
en el concurso Paloma O’Shea de Santander en 1990.
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