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L’AGENDA
M/G

M/G

de sobte, envien al llunyà Westfjords a viure amb el seu pare, el
Gunnar.
99 min.
c Méliès
22.05

22.30
16 A

Star Trek: Más allá

7A

ALMER.

EUA. 2016. DIR.: JUSTIN LIN. INT.: JOHN CHO.

sar que havia
ura que anava
stava mai seermà petit viu
80 min.

Acció: La tripulació de l’Enterprise es disposa a explorar els últims confins de l’espai, on ningú més ha arribat. Un cop allà
s’enfronten a un nou i misteriós enemic que els posa a prova, tant
a ells com a la Federació i el que aquesta representa. 125 min.
c Yelmo Cines Icaria
22.10

Sunset Song

Debutar al Palau
El Palau de la Música Catalana
torna a presentar avui el cicle
El Primer Palau, un concurs
que dóna l’oportunitat de debutar a la sala de Concerts del
Palau a 13 nous joves talents.
En la seva 21a edició, la coordinadora del cicle, Mercedes
Conde, posa èmfasi en l’originalitat
dels
instruments
d’aquest any. De les 63 sol·licituds rebudes s’han escollit
vuit participants formats per
un quartet, un trio i diversos
solistes. El dijous 30 de novembre tindrà lloc l’últim concert,
en què actuaran els guanyadors
de l’any passat. Durant la
vetllada també es repartiran
els premis d’aquesta edició del
concurs. / C. Alonso

12 A

REGNE UNIT, LUXEMBURG . 2015. DIR.: T. DAVIES. INT.: A. DEYN.

APTA

FIRA.

ntació de peseu marit, ha
banc com els
en risc el seu
100 min.

Drama: Ambientada en una petita comunitat rural al nord
d’Escòcia, la pel·lícula segueix la història d’una família de grangers,
els Guthrie. A través dels ulls de la filla gran, la Chris, una jove somiadora i avançada al seu temps, es presencia el drama que viu la
seva família.
135 min.
c Méliès
21.30

Tarde para la ira

16 A

ESPANYA. 2016. DIR.: RAÚL ARÉVALO. INT.: ANTONIO DE LA TORRE.

APTA

un nou món.
inson Crusoe,
mals. Però el
que pretenen
90 min.

Thriller: Madrid, agost del 2007. El Curro entra a la presó després de participar en l’atracament d’una joieria. Vuit anys després, es troba amb una situació inesperada i a un desconegut,
el José, que el porta a enfrontar-se a fantasmes del passat i
enfonsar-se en l’abisme de la venjança.
92 min.
Arenas de Barcelona 20.00
Aribau Club
18.00 22.00
Balmes Multicines
16.10
Cinesa Heron City 3D 16.00
Renoir Floridablanca
16.00 18.15 20.30 22.45
Renoir Floridablanca
16.15 19.15 22.15
Yelmo Cines Icaria
18.15 20.15

Teresa Rebull, ànima desterrada
APTA

N SPACEY.

olts diners i és
nt de complir
x regal: vol un
e la vida acaba
enyor bastant
ari té l’animal
n. Després de
or que mentre
a quedat atra87 min.
12 A

EN.

APTA

ESPANYA. 2015. DIR.: SUSANNA BARRANCO.

Documental:S’exploralafiguradeTeresaRebulldesdediversesperspectives: com a dona política i activista, i com a dona artista, cantant
i pintora, mostrant la seva riquesa i la seva complexitat. 65 min.
C Cinemes Girona
20.00

The Beatles: Eight Days a Week

APTA

REGNE UNIT, EUA. 2016. DIR.: RON HOWARD.

Documental: Un repàs exhaustiu dels excepcionals anys de gira
dels Beatles, des de la perspectiva del grup i també dels fans. Una
oportunitat per presenciar l’impacte d’aquests anys sobre cada
membre de la banda, les seves relacions, la seva evolució musical,
el seu estil de vida i la seva fama.
150 min.
n Verdi HD
18.15
12.00

The Flat

13 A

ISRAEL, ALEMANYA. 2011. DIR.: ARNON GOLDFINGER.

a que el Conor
studiava i hagi
on el clima és
steriosa i cool
a ser l’estrella
106 min.
22.00
22.15
22.00
22.30
22.45
22.25
22.25

Documental: Quan l’àvia del cineasta Arnon Goldfinger mor, Arnon descobreix que els seus avis alemanys jueus van mantenir
una llarga amistat amb un oficial nazi de les SS, abans i després
de la guerra. La repulsió i la confusió que sent amb l’impulsen a
buscar la veritat.
97 min.
n Filmoteca de Catalunya 18.30

Tots volem alguna cosa

16 A

Comèdia: El Jake arriba a la Universitat de Texas en el seu esportiu,
amb les finestretes baixades i la música a tot volum. L’esperen els
seus nous companys de l’equip de beisbol. Queden només uns
dies per a l’inici del curs, però pensa aprofitar-los.
116 min.
n Cinemes Texas
15.50

AGHAMI.

Un doctor al camp

nys, va entrar
s suburbis de
onvertir-se en
90 min.

FRANÇA. 2016. DIR.: THOMAS LILTI. INT.: FRANÇOIS CLUZET.

pors, les afinyols, narrant
el dissabte 24
de vida extreles quals són
81 min.
22.30 12.00
16 A

LARSSON.

oi de 16 anys,
avík i al qual,

PALAU DE LA MÚSICA
19.30 HORES

Bernat Català i
el Trio Arniches obren
avui la sèrie de concerts

Barcelona ciutat
La música dels nombres. Debat amb
Lluís Nacenta i Josep Maria Mestres Quadreny. 3 euros.
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 hores).
Què passa al món? Una signatura,
un vot i el futur de la pau a Colòmbia. Debat amb Erika Antequera,

periodista; Yezid Arteta, advocat i
sociòleg, i Doris Ardila, representant del Consell Nacional
de Pau.
Cidob. Elisabets, 12 (18.30 hores).

EUA. 2016. DIR.: RICHARD LINKLATER. INT.: RYAN GUZMAN.

APTA

APTA

CICLE PRIMER
PALAU

APTA

Comèdia dramàtica: Els habitants d’una zona rural poden comptar
amb el Jean-Pierre, el metge, els set dies de la setmana. Quan es
posa malalt, arriba la Nathalie, una doctora novençana que envien
de l’hospital per ajudar-lo.
102 min.
n Cinemes Texas
18.00

Vientos de La Habana

16 A

ESPANYA. 2016. DIR.: FÉLIX VISCARRET. INT.: JORGE PERUGORRÍA.

Thriller: L’inspector de policia Conde coneix la Karina, una
enigmàtica dona per la qual se sent profundament atret. Alhora,
assignen a un policia tan poc ortodox com ell la investigació de
l’assassinat de Lissette Núñez, professora del mateix institut preuniversitari on el mateix Conde va estudiar.
104 min.
Arenas de Barcelona 15.40 17.50 20.00 22.10
Boliche
16.00 18.00 20.00
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.15 20.30 22.45
Yelmo Cines Icaria
18.45 21.00
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La Rússia de Putin. Deu anys sense
Anna Politkóvskaia. Debat en ho-

menatge a la periodista russa
quan es compleixen 10 anys del
seu assassinat, amb la participació
d’Anjelina Polonskaia i Irakli Kakabadze, escriptors acollits en ciutats
de l’Icorn (Xarxa Internacional de
Ciutats Refugi). Al final de l’acte el
rapsode David Figueres llegirà
textos de Politkóvskaia.

Roca Barcelona Gallery. Joan Güell,
211-213 (19 hores).
Música jueva. Concert a càrrec del

Grup Hatikva.
Centre cívic Josep M. Trias i Peitx.
Riera Blanca, 1-3 (20 hores).
El Documental del Mes. Estrena del
documental Sonita, de Rokhsareh
Ghaemmaghami, Iran, Alemanya,
Suïssa, 2015, 90 minuts, VO en
anglès i persa afganès (darí) subtitulada en català. La Sonita és una
noia afganesa de 18 anys que ha
entrat a l’Iran sense papers i es
busca la vida als suburbis de Teheran, mentre lluita per fer realitat el
seu somni: convertir-se en cantant
de rap. 6 euros.
Aribau Multicinemes. Aribau, 8 (20 h)
Hoteles del silencio. L’escriptor

equatorià Javier Vásconez presenta la seva novel·la de suspens,
amor i gelosia, acompanyat pel
periodista Xavi Ayén.

Col·legi de Periodistes. Rambla Catalunya, 10, principal (19 hores).

Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299 (20 hores).

Memoria y diseño. Els arquitectes
Fuensanta Nieto i Enrique Sobejano dialoguen sobre la seva infància
i l’impacte que ha tingut en el seu
treball.

Jam Session. El pianista Roger Mas

és l’encarregat d’obrir la temporada de Jam Sessions. Gratuït.
Cafè del Conservatori del Liceu. Nou
de la Rambla, 88 (21 hores).

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
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Kavakos il·lumina Beethoven
CRÒNICA El violinista i el pianista Enrico Pace inicien amb èxit la integral de sonates del geni
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

L

eonidas Kavakos (Atenes,
1966) és un esperit inquiet.
Ho ha tornat a demostrar
amb la iniciativa d’interpretar, juntament amb el pianista Enrico Pace (Rimini, 1967), la integral de
les sonates per a violí i piano de Beethoven en el cicle Palau 100. La proposta, gravada en un àlbum el 2013,
va propiciar que guanyés un Echo
Klassic al millor intèrpret de l’any.

El Palau de la Música va acollir dimarts a la nit la recreació de la primera entrega del projecte amb les
peces 2, 3, 6 i 7. La petita marató, fins
a completar les 10 obres, seguirà al
gener i en la temporada 2017-2018.
Aquesta col·lecció, composta al
llarg de 16 anys (entre 1796 i 1812),
reflecteix els canvis d’un autor que
amb aquestes joies cambrístiques
va donar rellevància a l’instrument
de corda, potser pel seu passat com a
viola a l’Orquestra de Bonn i la seva

formació a Viena amb el violinista
Wenzel Krumpholz. Però per aconseguir el nivell tècnic i expressiu de
l’instrument en aquestes obres és
necessària una gran compenetració amb el pianista i coprotagonista del concert. Va sonar meravellosament l’Stradivarius de Kavakos,
reproduint colors, matisos i emocions, però Pace es va acoblar amb
sentit i sensibilitat a les exigències
de la partitura.
Dos en un més que mai. I aquesta

actitud va propulsar el gran èxit de
la vetllada. En el record quedava un
anterior concert del virtuós solista
grec, i també director d’orquestra, al
costat de l’estel·lar Yuja Wang, on tot
i la bona química entre tots dos, ella
no va renunciar mai a magnificar el
seu propi discurs. En aquesta ocasió,
en canvi, tot va funcionar d’acord
amb el que estava previst, salvant algun petit problema d’ajust en l’afinació del violí resolt de seguida. En
les sonates 2 i 3 de l’opus 12, dedi-

cades per l’autor a Antonio Salieri,
es va posar de manifest el preponderant paper del violí. La riquesa i
varietat de les idees exposades des
de l’apassionat llenguatge personal
de Beethoven van sortir a la llum en
aquesta recreació, i va destacar el vehement Allegro con spirito de la Sonata
número 3.
UNA GRAN NIT / El turbulent estat d’à-

nim del geni de Bonn, que passava
un moment baix en la seva relació
amorosa amb la comtessa Giucciardi i mantenia els seus problemes de
sordesa, es manifesta en la creació
de les sonates 6 i 7 de l’opus 30, dedicades al tsar Alexandre I de Rússia.
Kavakos i Pace van rematar amb l’última una gran nit. La popular sonata Primavera serà el plat fort de la pròxima cita i la cèlebre Kreutzer quedarà per al concert final. H

TENIA 66 ANYS

Mor el
compositor
de ‘Thriller’,
de Jackson
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El músic britànic Rod Temperton, compositor d’alguns dels
èxits que va popularitzar el cantant nord-americà Michael Jackson
–com Thriller, Rock with you i Off the
wall–, va morir la setmana passada
a conseqüència d’un càncer, segons
va informar ahir la seva productora
discogràfica.
El compositor, que tenia 66 anys,
va morir a Londres després d’una
«breu i agressiva batalla» contra la
malaltia, va afirmar en un comunicat Jon Platt, president i director
executiu de la firma Warner / Chappell. «La seva família està devastada i ha demanat completa privacitat», va indicar Platt, que va detallar
que el seu funeral s’havia celebrat
en la més estricta intimitat. «Va ser
l’autor individual de múltiples cançons d’èxit, incloses Thriller, Off the
wall i Rock with you», va recordar el
directiu de la discogràfica.
‘L’HOME INVISIBLE’ / Temperton,

conegut en la indústria amb el sobrenom de L’home invisible, per la seva
animadversió a aparèixer en públic
malgrat el reconeixement professional de què disfrutava, va viure els
seus primers èxits com a membre
de la banda Heatwave, en la dècada
dels 70.
Més tard va treballar juntament
amb el productor Quincy Jones, fet
que el va portar a firmar diversos
temes per a l’àlbum en solitari de
Michael Jackson Off the wall (1979) i
per al famosíssim Thriller (1982), del
qual també va firmar el senzill més
conegut.
El compositor va guanyar un
premi Grammy el 1990 pel seu treball en el tema Birdland, inclòs en
l’àlbum de Quincy Jones Back on the
Block. H
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FRECUENCIA: Diario
i, al mateix temps, pretén
evi- tió a discussió al ple, és en
en el valor dels toros des del
PÁGINAS:
36-37
l’intent de quadratura del
tingui131497
punt de vista de les tradicions tar que la seva resolucióO.J.D.:
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CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Finor i sensibilitat
Cicle Palau Cambra
Intèrprets: Leonidas Kavakos,

violí; Enrico Pace, piano
Lloc i data: Palau de la Música,
4-X-16
JORGE DE PERSIA

No és freqüent trobar tanta
sensibilitat en una sessió de música de cambra, i, a més a més,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

amb la participació d’un públic
nombrós atent i concentrat.
Aquesta vegada el violinista Kavakos i el pianista Pace van començar la sèrie de tres concerts
en què han d’interpretar al Palau la integral de sonates per a
violí i piano de Beethoven. Res a
veure, sens dubte, amb l’artefacte i la ineficàcia de les versions que va fer fa un quant temps
amb Yuja Wang al piano.
Des del començament, amb la

Sonata núm. 6, op. 30 / núm. 1, es
va posar en evidència la bona
sintonia, almenys pel que fa a
concepció de so i trets estilístics, entre els intèrprets. I sobretot en el cas d’Enrico Pace,
que ja a l’allegro va revelar les
seves claus: bon sentit del fraseig, tractament de la intensitat
expressiva, plans i volum amb
un toc de pressió molt mesurada sobre el teclat que només va
resultar potser una mica fort al
començament del meravellós i
inspirat adagio. Lentament, el
violí de Kavakos va anar assentant el so. Però, sens dubte, sona
molt bé: fi, també encoratjat per

ojocs, que agrupa les empreses
PAÍS: España
del sector, va estimar que la fira
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un vibrato de molta sensibilitat i
un arc que col·labora d’una manera superior en la concepció del so i
dels seus matisos. Kavakos toca
–sembla– amb una certa displicència, però regula admirablement l’expressió, les dinàmiques,
els efectes d’arc i les seves possibilitats, l’administració dels silencis
i les pauses, i va deixar moments
brillants en les picades d’ullet de
les variacions de la Núm. 6.
La Sonata núm. 3, op 12 / núm. 3
ja deixa al començament la magnífica factura del compositor,
sensible i subtil, i aquí el violí va
lluir definitivament. Els moviments lents van ser un punt de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

trobada magnífic que van fer ressaltar l’intimisme del primer; a
l’andante de la Sonata núm. 2, op.
12 / núm. 2 que va seguir va brillar
al començament el color al piano,
i a la sonata que va tancar el programa, núm. 7, op. 30 / núm. 2 el
toc subtil i elegant va culminar la
bona feina del primer moviment
amb matisos diferenciats en les
dues mans i una musicalitat eloqüent en el fraseig del violí, dinàmiques i accents molt manifestos,
també al scherzante allegro final
amb el fugato i l’obertura al tema.
Un programa ben concebut quant
a contingut i excepcional en la interpretació.

CULTURA P
& MÚSIQUE
del 6 al 9 do

200 ACTU
DE 17 PAÏ

Concerts, es
mercat de cu

| Llotja profession
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MÚSICA I SOCIETAT  L’igualadí Jordi Savall va exposar ahir els nous projectes de la Fundació Centre Internacional
de Música Antiga, entre els quals hi ha una sèrie de concerts en hospitals i presons. A més de les actuacions que farà
a l’Auditori, també va apuntar que participarà en una iniciativa amb joves talents que són refugiats i immigrants

Jordi Savall dirigirà tres concerts
en homenatge a la Terra i a Vivaldi
 El compositor igualadí participarà en la Temporada de Música Antiga de l’Auditori de Barcelona
M. MONFORTE/ACN

EFE | BARCELONA

El músic igualadí Jordi Savall
oferirà un homenatge al planeta
Terra i a compositors del barroc
com Antonio Vivaldi, en els seus
tres concerts en la Temporada de
Música Antiga de l’Auditori de
Barcelona. L’anoienc va fer ahir al
migdia aquest anunci en la presentació dels nous projectes de la
Fundació Centre Internacional de
Música Antiga (CIM), de la qual és
fundador.
El cèlebre gambista inaugurarà
el  d’octubre el cicle El So Original, de la Temporada de Música
Antiga, amb el concert Les Élements, en què rendirà un homenatge al planeta Terra amb obres
d’alguns dels grans músics del segle XVIII, com Antonio Vivaldi,
Marin Marais, Jean-Féry Rebel,
Georg Philipp Telemann i JeanPhilippe Rameau.
Savall també retrà tribut a un
dels compositors «més grans» del
Renaixement, Heinrich Isaac, en
un concert el  de desembre a les
Drassanes Reials. D’altra banda, el
 d’abril, l’Auditori brindarà, amb
L’Harmonia de les Nacions, un
«viatge evocador» entre les principals cultures musicals de l’Europa renaixentista i la barroca.
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Jordi Savall va presentar ahir els projectes de la seva fundació

El director d’orquestra va destacar que la seva música «correspon a un moment històric» i va afegir que en cadascun dels concerts –on participen fins a trenta
músics– utilitza instruments originals de l’època, «amb tot el que
estilísticament correspon».
En el marc de la temporada
-, Savall dirigirà també
Teuzzone, el  i  de febrer al
Gran Teatre del Liceu, que promet
revelar al públic el «geni» que va
ser l’italià Antonio Vivaldi com a

compositor d’òpera. El  de juny,
el mestre de música antiga portarà Simfonies de Mozart al Palau de
la Música Catalana, on la formació
Le Concert des Nations utilitzarà
«els instruments exactes que s’utilitzaven en el moment en la simfonia de Mozart».
A més, Jordi Savall, també conegut pel seu activisme social,
oferirà un cicle de concerts titulat
El Somni d’Orfeu en hospitals i presons de Barcelona, des de mitjan
novembre. Es tracta d’un símil es-

piritual amb el personatge mitològic d’Orfeu, que, segons va explicar Savall, «amanseix les feres infernals i transforma les persones.
Savall va precisar que «vull amb
Orfeu ajudar els pacients de l’hospital a escoltar bona música, i
compartir amb els joves a la presó. Crec que la música és capaç de
fer-nos éssers millors».
A final d’aquest any, el compositor també participarà en Orpheus
XXI, un projecte que busca perfeccionar el talent musical de joves
refugiats i immigrants, amb el suport al seu torn de l’agència europea EACEA (Agència Executiva
en l’Àmbit Educatiu, Audiovisual
i Cultural). El músic sirià Moslem
Rahal i la cantant Waed Bouhassoun participaran en aquesta iniciativa després que, gràcies a
l’«ardu treball» de la Fundació
CIM, el primer aconseguís mudarse amb la família a Barcelona –com
a refugiats– i la segona obtingués
la nacionalitat francesa.
Jordi Savall, de  anys, està
nominat als Premis Grammy Llatí al millor àlbum de música clàssica amb Biber: Baroque Splendor,
i el proper mes de novembre llançarà el seu nou disc de música medieval.
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TONI FOIXENCH

CULTURA
MÉS DE 3.000 PERSONES A LES
HAVANERES ALS AUDITORIS
Més de 3.000 persones han gaudit en la darrera setmana de les
Cantades d’Havaneres que s’han desenvolupat a quatre dels principals auditoris
de Catalunya (Auditori de Girona, Palau
de la Música Catalana, Teatre Ateneu de
Tàrrega i Auditori Pau Casals del Vendrell). Aquests concerts s’han celebrat
amb motiu del 50è aniversari de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, que s’ha celebrat enguany. Els artistes convidats van ser: Terra Endins,
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Veles i vents, Boira, Arjau, Neus Mar,
Port Bo, Peix Fregit, Els Cremats, Son de
l’Havana i Indira Ferrer.

cendent en la vida del músic cata- antic per fer conferències i altres Rahal, que per fi hem pogut conPAÍS: España
FRECUENCIA:tractaralafundaciócomaespeciDiario
coses”–, però sí una temporada
là més internacional, que aquest
alista en músiques orientals, desestiu ha fet 75 anys: el 2017 la PÁGINAS:
Ca- amb
40 més espais i concerts.
O.J.D.: 131497
prés de més d’un any intentant
De moment, a part delE.G.M.:
concert
pella Reial de Catalunya en fa 30,
i
TARIFA: 10920 €
651000
el 2019 serà el conjunt Le Concert del dia 18, va anunciar per al 22 de negociarsenseèxitquelesambaiÁREA: 442 CM² - 39%
SECCIÓN: CULTURA
Reials, xades li deixessin ser refugiat”.
des Nations el que arribarà
a desembre, a les Drassanes
6 Octubre, 2016

Martha Argerich amb el Quartet Quiroga, ahir, al Palau de la Música ahir

Schumann, la pianista i els Quiroga provoquen l’èxtasi a Ibercamera

Incendiària Argerich
ESCENARIS
Maricel Chavarría
Barcelona

Martha Argerich no ho pot evitar. Ni tan sols ho pot dissimular:
s’ho passa molt més bé tocant
acompanyada que sola. I potser
per això són cada vegada més rares les vegades que accedeix a actuar en solitari. Ahir a la nit va ser
unad’aquestes rares vegades:tan
bon punt es van apagar els llums
d’un Palau de la Música ple a vessar i abans d’interpretar un rutilant Quintet per a piano de Schumann amb el Quartet Quiroga, la
dama argentina del piano es va
abandonar a la Partita núm. 2 en
do menor de Bach en una interpretació que va transportar més
el públic que la mateixa pianista.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

I és que sarabandonarse fa mal.
Però com es pot resistir a les
propostes de Josep Maria Prat?
“Fa 31 anys que som amics i
col·laboradors”, recordava ahir
el president d’Ibercamera, encara emocionat pel sonat tret de
sortida de la seva temporada. Argerich –cognom d’origen català, i
el segon, Heller, d’origen jueu–
viu, amb 75 anys, una maduresa
artísticairrepetibledequènonomés es beneficia un públic privilegiat, sinó un munt de músics joves que està encantada d’ajudar.
La seva aventura amb els Quiroga està aixecant passions en la seva gira europea amb aquest
Schumann: dimarts ella arribava
de París, i ara continuen junts de
viatge a Madrid i Lisboa. Ahir
van portar el Palau a l’èxtasi.
La idea va sorgir el 2015, quan
es va acabar la gira de la pianista

amb l’Orquesta Da Camera i el
Concert per a piano i trompeta de
Xostakóvitx. Va ser una experiència feliç que la va portar a comprar sense dubtar-ho la següent
idea de Prat. Al cap i a la fi, els
Quiroga –que ahir a la nit també
van oferir un solvent Quartet
núm. 1 de Brahms– són membres
de Da Camera. Ahir a la nit es va
fer evident l’admiració dels Quiroga per l’estrella, però també
l’extraordinària capacitat d’interacció d’Argerich. La pianista
els va esperonar en aquest Schumann que va incendiar el Palau
amb la seva expressivitat i la seva
energia, portant la peça al pur romanticisme i llibertat.
Entre el públic hi havia la seva
assídua col·laboradora, la pianista Gabriela Montero; el conseller
de Sanitat, Antoni Comín, i la
cineasta Isabel Coixet.
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Una església
molt accidentada

A

primera vista és
impossible deduir
de quin edifici es
tracta; l’enquadrament és massa ajustat i no ofereix referències ambientals.
Doncs bé, és la parròquia de
Sant Francesc de Paula.
La seva destrucció durant la
guerra incivil es va perpetrar
en dos temps. El primer, el 20
de juliol, quan hi van calar foc.
El segon, el 1937, quan l’Ajuntament de Barcelona va ordenar enderrocar-la; a causa del
perill estructural que patia,
van voler fer-ho de manera
controlada i sense provocar
danys als edificis veïns, com el
Palau de la Música Catalana.
Aquest no va ser pas l’únic
succés que va afectar l’edifici
en la seva història. Tot va començar quan l’orde dels Mínims va decidir, el 1570, tenir
presència fundacional a Barcelona. El principi va ser d’allò
més errant, perquè van provar
i desestimar diversos llocs.
Fins que un gest caritatiu del
ciutadà Pere Fisas ho va resoldre per sempre: el 1584 els va
donar unes casetes al carrer
Sant Pere Més Alt, 1; per si fos
poc, va pagar la construcció
del conjunt format per l’església i el convent.
El 1589 els religiosos ja van
poder instal·lar-s’hi. I el 1608
el temple era beneït. El resultat de la construcció havia estat banal: la façana anònima
no mereixia pas cap mirada.
El 1835 va ser un dels edificis que van patir la ira revolucionària que en el capvespre
de la festivitat de Sant Jaume
va esclatar al Torín de la Barceloneta; després de destrossar i calar foc a la plaça de toros, la massa incendiària i enardida va recórrer la ciutat.
L’església de Sant Francesc
de Paula va ser reconstruïda
tot seguit i convertida en parròquia. L’historiador Pi i Arimon, en la seva extensa i ben
treballada història sobre Barcelona, escrita el 1842 tot i que
de publicació pòstuma, ja la
donava per acabada. I on hi va
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Flors i cintes
de colors al
monument a Colom
BARCELONA La decoració especial de les festes del Roser de la
Rambla, que es podrà veure a partir de demà, tindrà entre els seus
atractius l’ornamentació floral feta
pels antics alumnes de l’Escola
d’Art Floral i Disseny de Jardins de
Catalunya, dirigits per Daniel
Santamaria. El muntatge Cruïlla de
dos mons, patrocinat per Turisme
de Barcelona, pretén posar en
relleu la base del monument, formada per escultures que simbolitzen el descobriment d’Amèrica,
decorada amb una corona de plantes exòtiques i que es connecta
mitjançant cintes de colors amb la
figura de Colom. / Redacció

Simulació de

L’església de Sant Francesc de Paula, enderrocada el 1937

Elisa Duran amb Einstein, Darwin, Curie i un gr

haver el convent va ser construït el Palau de la Música Catalana. Ja no quedava, doncs,
cap mena de rastre d’aquell
orde fundador.
Quan va començar la guerra

L’historial
del temple de
Sant Francesc
de Paula és d’allò
més accidentat
incivil va patir un incendi amb
pillatge, i l’enderroc del 1937.
El 1941 va començar la reconstrucció, sota un signe diguem-ne modern, tot i que
força desencertat. Es va inaugurar el 2 d’octubre del 1950.

Tenia, però, els dies comptats.
I és que, com que progressava
l’ampliació considerable del
Palau de la Música, projectada
per l’arquitecte Oscar Tusquets, es va proposar a l’Arquebisbat que tirés a terra el
temple a canvi d’una permuta.
La negociació va ser àrdua i no
precisament breu, però finalment es va signar l’acord. El
desenllaç va beneficiar les dues parts.
Cal recordar que, a més de
poder ocupar l’espai guanyat,
era tant o més rellevant que la
desaparició de l’edifici permetés per fi alliberar una visió
fins aleshores impossible i
gratificant: la façana lateral
del Palau.

El pa amb tomàquet segons Ferr
novetat de la temporada del Cosm
BARCELONA  La metodologia de
Ferran Adrià aplicada al pa amb
tomàquet és un dels plats forts de
la nova programació d’exposicions del CosmoCaixa de Barcelona,
presentada ahir. La mostra Sapiens, comprendre per crear, que
s’estrenarà al novembre, permetrà
analitzar, ordenar i comprendre
una sèrie de projectes relacionats
amb l’educació, l’empresa i la
innovació. “Pretenem convertir el
CosmoCaixa en un laboratori
d’experimentació”, va dir la directora general adjunta de la Fundació Bancària La Caixa, Elisa Du-

ran, que va ass
exposició “rev
premi Nobel M
altra de les est
Caixa: una esc
part de la gale
il·lustres situa
museu, juntam
i Darwin. El ll
protagonitzar
altra de les exp
activa Talking
vera també s’e
universe, amb
profund i repr
fenòmens còs

PÉREZ DE ROZAS / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

Detinguts sis membres d’un clan
familiar pel segrest d’una dona

QUADERN BA RCELONÍ
MILLORAR EL PASSEIG
Ja es pot calibrar el resultat
de la reforma continguda
que s’ha dut a terme al
passeig de Gràcia. El resultat no és bo, sinó molt bo. Hi
ha, amb tot, un aspecte que
es pot valorar com a secundari però que no ho és ni de
bon tros. I és que l’objectiu
essencial de la reforma era
retornar l’espai que havia
estat pres als passejants.
Així doncs, es fa evident que
els quioscos de premsa
encara són un obstacle, però

L

que es pot solucionar. De fet
és així, perquè estava previst traslladar-los. El projecte d’aquesta mesura va ser
negociat i la propietat i
l’Ajuntament van arribar a
un acord. No només es va
acceptar que es desplacessin a les cantonades més
properes, sinó també la
millora de les seves condicions d’explotació, com per
exemple la que fa referència
a la incorporació de la tecnologia necessària per pagar amb targeta. Ha passat

massa temps, i l’Ajuntament
no troba el moment de fer
aquest trasllat. Mentrestant,
l’augment de passejants
provoca tota mena d’incomoditats. Per si fos poc,
alguns quioscos amplien
il·legalment el seu territori, i
la majoria situen el cartell
anunciador d’entrades per
al Barça i el bus turístic fora
del límit permès. Fins quan
caldrà esperar? Aquest
Ajuntament s’ha distingit
per paralitzar gairebé tot el
que no ha proposat.

EL PRAT DE LLOBREGAT  Els
Mossos d’Esquadra van detenir
el 29 de setembre cinc homes i
una dona que formaven part
d’un clan familiar al barri de
Sant Cosme, al Prat. Amenaçantla amb una pistola, el clan va
segrestar una dona que formava
part de la seva família per exigir
el lliurament de dos menors, fills
d’una neboda de la segrestada.
Segons els Mossos, la mare dels
menors va denunciar una agressió sexual que havien patit els
seus fills i es va amagar amb ells.
El segrest va ser ideat pel patriarca, avi patern dels agredits,
amb l’objectiu d’aconseguir
que els donessin els menors a

canvi de deix
Atès el poc m
pel perfil dels
ja havien pro
taments viole
ar, i la situaci
la segrestada,
corcolls en do
tigats. Es van
de foc llargue
blanques, def
11.600 euros i
marihuana. L
perquè els seg
sin la dona en
dels detingut
llibertat amb
ingressar a la
dre judicial p
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TV3-Telenotícies Migdia
5-10-2016
Peça del concert de Leonidas Kavakos i Enrico Pace, inauguració cicle Palau Cambra (4
d’octubre de 2016). Minut 41:11
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-migdia05102016/video/5623872/#

