REVISTA
MULTIMEDIA

la mítica formació que en certes
cançons s’atreveix a ser solista. «Sé
que sóc això, una magnífica segona veu. I quan sóc la principal, no
em reconec. Sóc bastant tímida,
encara que no ho sembli. Amb dues germanes que canten, tan divines [Amaya i Estíbaliz], sempre
he sentit vergonya. Però amb 64,
21 Enero, 2015
¡m’he animat!».

10 anys que Rosa Rodríguez es n’hi haurà. Estic tipa de sentir, ‘¿pe«Amb dues germanes va Fa
és la tal?’ El cas és que al mes
enrolar a Mocedades. IFRECUENCIA:
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últimes actuacions de totes dues
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¿I no lesCULTURA
li importen les comparacions? «És
clar. Són odioses i sé que sempre

El segle XXI és el dela barreja artística,
de la interdisciplinarietat. Treballar
amb gent d’altres
camps permet a més
arribar a públics diferents. L’art del segle XXI és interdisciplinari.

«L’art del segle XXI
és interdisciplinari»
EN 3 MINUTS

Bernard Foccroulle
Organista
El polifacètic i aclamat organista belga,
director del Festival d’Ais de Provença,
obre aquesta nit el cicle d’orgue del Palau amb obres de Bach i de compositors
contemporanis.
MARTA CERVERA
BARCELONA

–Els concerts d’orgue són uns grans
desconeguts per a la majoria del públic. ¿El preocupa?
–No és tan important la quantitat
de gent que va a un concert sinó la

qualitat de l’audiència. Fa poc vaig
ser a Austràlia, on vam fer un concert a l’Ajuntament de Sydney. Jo posava la música i l’artista visual Lynette Wallworth les imatges. Hi van
anar unes 800 persones el primer
dia i unes 600 el segon. Però repeteixo, l’important és la qualitat, no la
quantitat.
–¿Coneix l’orgue del Palau?
–No, però m’encanta descobrir coses noves. Cada orgue és diferent. No
n’hi ha cap d’igual, però puc fer-me
una idea de com sonarà. He demanat informació per elaborar un programa d’acord amb el seu estil, que
inclourà obres de Bach però també d’Olivier Messiaen, Arvo Pärt i
Toshio Hosokawa.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

van ser com a integrants del Consorcio. «Com a germanes seguim exer-

33 Bernard Foccroulle.

–Vostè ha treballat amb artistes d’altres disciplines sovint. ¿No en té
prou amb la música?
–Investigar és la meva passió. Adoro
tant fer les grans obres del repertori com endinsar-me en nous camins.

–Com l’òpera, la seva altra passió.
–Fa 25 anys que estic
lligat a l’òpera, primer com a director
de La Monnaie de
Brussel·les i després
al capdavant del
Festival d’Ais de Provença. L’òpera m’ha
marcat. És l’art interdisciplinari per
antonomàsia, on col·laboren escriptors, escenògrafs, coreògrafs, ballarins, cantants, músics, directors
d’escena i videoartistes. Jo he volgut
traslladar aquesta manera de treballar al terreny de l’orgue, d’aquí ve el

que ho acrediten», assenteix Fernando González, el noi Disney del
grup (va entrar per gravar el disc
Mocedades canta a Walt Disney).
La nostàlgia
de Mocedades no
s’apaga. H
Vegeu l’acústic d’‘El
vendedor’ amb el mòbil
o a e-periodico.cat

meu interès per explorar nous territoris juntament amb especialistes
d’altres disciplines.
–¿Què li sembla l’estil de Cameron
Carpenter, enfant terrible de l’orgue
que també està convidat aquesta
temporada al cicle del Palau?
–L’orgue electrònic no em convenç.
Per a mi és una degradació. En canvi,
el que sí que em sembla interessant
és l’ampliació del so de l’orgue mitjançant l’electroacústica, utilitzant
el so original de l’orgue per aconseguir coses diferents mitjançant sintetitzadors.
–¿Què espera del futur pel que fa a
l’orgue?
–La música d’orgue ha d’evolucionar. Per sort en els últims anys s’ha
fet un gran treball tant en la recuperació de repertori antic, renaixentista i barroc, com en la creació de
música contemporània. Són molts
els compositors de qualitat que han
escrit una o més obres per a aquest
instrument però hem de continuar
avançant. H
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Josep Lluís Galiana &
Avelino Saavedra

Mocedades

El veterà grup
basc actua avui
a la Sala Barts a
les 21.00 h

El duet de jazz actua
al Jamboree a les
20.00 i a les 22.00 h

BARCELONA

da dels màxims responsables de les diferents administracions públiques de
Catalunya, les principals
empreses dels sectors de
les noves tecnologies i la
gestió de la governança, i
dels més importants experts en aquesta matèria,
tant a escala internacional com a escala local.

EXPOSICIÓ

‘Públic objectiu’, de Daniela Ortiz. Fins al dia 22
de febrer, a la planta baixa de l’Arts Santa Mònica
(la Rambla, 7), es pot visitar l’exposició Públic objectiu, a càrrec de Daniela
Ortiz. Públic objectiu reflexiona al voltant dels paràmetres d’objectivitat
dels mitjans de comunicació a l’hora de difondre
notícies sobre les polítiques migratòries i les tragèdies humanes que
aquestes ocasionen. Sempre interessada a rastrejar i divulgar els interessos que s’oculten al revers
de la notícia oficial, l’artista pretén posar en relleu
les contradiccions que rauen al si de la globalització i el marc legal dels límits geopolítics actuals,
que, d’una banda, potencien les regions de lliure
circulació, on eliminen les
barreres duaneres, i, de
l’altra, intensifiquen els
controls migratoris amb
dispositius repressius.
Dispositius que s’inicien
en el complex sistema de
tràmits administratius a
què se sotmet els estrangers nouvinguts i assoleixen el seu màxim exponent a les batudes policials, les retencions forçades als centres d’internament d’estrangers i les deportacions massives.

BARCELONA

BARCELONA

17.00 CONCERT

Western Sahara’ és la pel·lícula que es projecta avui a Montblanc ■ JAN BOSOWSKI

Cinema a la Conca de Barberà
LA CONCA DE BARBERÀ
CINEMA

La Cultural Jordi Francolí va presentar dissabte passat, conjuntament amb altres entitats de la comarca, un festival de cinema sota
la llicència de Creative Commons.
Un festival itinerant per espais i
pobles de la comarca que busca
crear sinergies entre entitats,
pobles i persones en espais de la
Conca de Barberà. Amb documentals, films de ficció i temàtiques
variades, des del documental so-

cial al cinema d’autor, el Fesitival
Creative Commons a la Conca de
Barberà vol apropar films i documentals poc coneguts a cinemes
locals, sales socials i auditoris
dels pobles de la comarca.
Amb la primera projecció, Se fa
saber, es va inaugurar aquest festival de distribució digital i exhibició
física i lliure de projectes cinematogràfics, amb bona acollida per part
del públic assistent. Avui el festival
arriba a Blancafort, a les 20.00 h, al
restaurant Arravaló (c/ Canigó,

26) amb Western Sahara. A més
de Blancafort, nombrosos municipis de la comarca participaran
també del festival, com per exemple Montblanc i Vilaverd, els quals
ja n’han acollit les primeres projeccions. Barberà de la Conca, l’Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet
són algunes de les altres poblacions
on, fins al dia 15 de març, data en
què se celebrarà l’última projecció,
es presentaran altres pel·lícules.
REDACCIÓ

CONGRÉS

I Congrés de Govern
Digital. Durant tot avui i
tot demà, al Palau de Congressos de Fira Barcelona, al recinte de Montjuïc,
té lloc el primer Congrés
de Govern Digital. El Congrés de Govern Digital
pretén ser un espai de trobada i d’intercanvi de coneixement, amb experiències i debat sobre les infraestructures que han de
permetre una bona governança i una gestió pública
eficient, estructurant una
administració oberta i innovadora que doni resposta real a les demandes
i expectatives de la societat. Concebut com un fòrum d’intercanvi d’experiències i solucions per
aconseguir una administració més propera al ciutadà, més àgil i eficient, el
Congrés de Govern Digital serà la principal troba-

Interpretació del
‘Wunschkoncert’, de
Hanne Darboven. Avui a
la tarda, a la Fundació Antoni Tàpies (carrer Aragó,
255), té lloc la segona
part del concert de la violoncel·lista Erica Wise,
que realitza una interpretació del Wunschkoncert,
d’Hanne Darvoben, que
consta de dues parts la
primera de les quals la va
interpretar la setmana
passada, amb una notable
assistència de públic. El
concert s’inscriu en el
marc de l’exposició Interval. Accions sonores, de
la Fundació Antoni Tàpies. L’exposició és un assaig sobre els contextos
d’escolta. La tradició musical occidental dels darrers dos segles ha intentat neutralitzar i, fins i
tot, esborrar els contextos d’escolta. En aquesta
tradició, l’escolta musical només és possible i
només és plena en la
concentració més absoluta. I envoltada, com
no, del silenci més estricte que pugui existir.

BARCELONA

19.00 PRESENTACIÓ

Morlans parlarà de mitjans i evangelització ■ J. LOSADA

El cartell informatiu de l’exposició ■ ROCA BCN GALLERY

Celebració dels deu anys
de l’agència Flama

Entre les formes
d’Eduardo Chillida

BARCELONA

BARCELONA

A la parròquia de Betlem se celebra el desè aniversari de l’agència cristiana de notícies Flama. Destaca una conferència de Xavier Morlans.

S’inaugura avui l’exposició Entre les formes, de l’artista basc Eduardo Chillida, que romandrà exposada a la Roca Barcelona Gallery fins al dia 2 de maig.

19.00 ANIVERSARI

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.00 EXPOSICIÓ

Notes biogràfiques de
Marià Grandia i Soler i
la seva ‘Monografia lingüística de Vallcebre’.
Aquesta tarda, a la sala
Segarra de l’Ateneu Barcelonès (c/ de la Canuda,
6), té lloc l’acte de presentació del llibre Notes biogràfiques de Marià Grandia i Soler i la seva ‘Monografia lingüística de
Vallcebre’, a càrrec de Ramón Felipó i Maria Pilar
Perea. A més dels autors,
a l’acte hi assistiran Sergi
Roca, president del Consell Comarcal del Berguedà; Lluís Cadena, alcalde
de Vallcebre; Narcís Garolera, professor emèrit de
la Universitat Pompeu
Fabra, i Lluís Foix, periodista i escriptor.
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‘Escandall’, de JoanElies Adell. Avui a la tarda, a la Llibreria 22 (c.
Hortes, 22), té lloc la presentació del llibre de poemes Escandall, a càrrec
de Joan-Elies Adell. L’editorial que organitza l’acte
de presentació i que ha
estat l’encarregada de
publicar el llibre és l’editorial Meteora. JoanElies Adell és un poeta i
filòleg valencià. Ha estat
professor de teoria de la literatura a la Universitat
Oberta de Catalunya i
membre del grup de recerca Hermeneia de la
Universitat de Barcelona,
on és professor del màster
en literatura en l’era digital. Actualment és el director de l’Espai Llull, la
seu de la representació
de la Generalitat de Catalunya a l’Alguer.

왘 Almeria

VIC

18.00 PRESENTACIÓ
‘Pintar fa mil anys’. Manuel Castiñeiras i Judit
Verdaguer. Aquesta tarda, al Museu Episcopal de
Vic (plaça Bisbe Oliba, 3),
té lloc l’acte de presentació de la publicació Pintar
fa mil anys. Els colors i
l’ofici del pintor romànic.
Aquesta publicació dóna a
conèixer una part dels resultats de les recerques
dutes a terme en el marc
del projecte de recerca
Magistri Cataloniae, de la
Universitat Autònoma de
Barcelona. Ha estat editada amb motiu de l’exposició Pintar fa mil anys.
Els colors del romànic,
que s’ha pogut veure al
MEV del 31 de maig al 14
de desembre del 2014.

L’acudit

<<

Bernard Foccroulle

Jacob Wise &
Guillem Callejón

Concert d’orgue al
Palau de la Música,
amb obres de Bach i
Frank, a les 21.30 h

GIRONA

20.00 PRESENTACIÓ

<<

Concert de jazz
al 23 Robadors,
a les 20.00 h
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, St.
Antoni Maria Claret, 120. Fins a
l’1 de febrer, T’estimo però no
tant, de J.L.A. Santos, amb Josep Linuesa, Ferran Castells i
Mònica Corral. Dimecres i dijous, 20.00; divendres i dissabtes, 22.00, i diumenges, 20.00.
Fins l’1 de febrer, 1 hora i 1/2
tard, amb la Cia. La Pavana. Dijous, 22.00; divendres i dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.00.
Fins a l’1 de febrer Somriures i
llàgrimes. Dissabte, 17.00 i diumenge, 12.00. Limbo , de la Cia.
L’Era de les Impuxibles.

TEATRE

Teatre, Sant Lluís, 64.
Flor de nit -El cabaret. Horaris:
de dimecres a dissabtes, 20.00, i
diumenges, 17.00.
Teatre, Paral·lel 59. La
Ratonera, fins al 25 de gener.
Horaris: dimecres, dijous i divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i
21.30, i diumenges, 18.00. Cremats, del 28 de gener al 8 de
març.
왘 Apolo

왘 Aquitània

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

Maldà, C. Pi, 5. A partir
del 22 de gener, El llarg dinar de
Nadal, Cia. La Ruta 40. Horaris:
de dijous a dissabte, 20.00, diumenge a les 18.00. I a partir del
24 de gener fins al 15 de febrer,
Expedient K, amb Dafnis Balduz.
Horaris: de divendres a dissabte,
22.00 i diumenge, 20.00.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. David Guapo torna el 4 de
febrer. De dimecres a dissabtes,
22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Doble programació: APM? El show. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30; i
diumenges, 18.00. Loulogio, Lou
Night. Horaris: divendres i dissabtes, 22.30, i diumenges,
20.00.
왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Fins

al
25 de gener, Concerto a tempo
d’umore, autor i director Jordi
Purtí, amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. Horaris: de dimarts a dijous, 20.00 ; dissabte,
20.00, i diumenge, 18.00. I en
doble programació, dissabte, a
les 23.30, Las noches del Club
de la Comedia.
왘 Goya,

Joaquim Costa, 68.
Prendre partit, de Ronald Harwood, dir. Josep Maria Pou, amb
Josep Maria Pou, Andrés Herrera, Pepo Blasco, Sandra Monclús, Sergi Torrecilla i Anna Alarcón. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació, el dissabte
24 de gener, a les 23.30, Oswaldo Digón a Diálogos en 3D.

XAVI TORRENT

왘 Teatre

Imatge promocional de l’espectacle ■ SALA BECKETT

왘 Teatre

‘L’efecte perfecte’, teatre jove a la Beckett
BARCELONA TEATRE

Dins la programació de teatre jove a la Sala Beckett l’actriu i directora Carla Torres hi porta la seva obra L’efecte perfecte, l’argument de la qual comença quan els
adults desapareixen i un grup de nois i noies adolescents es troba per intentar esbrinar què ha passat. Fins divendres.

왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera Una voce
in off, de Xavier Montsalvatge /
La voix humaine, de Francis Poulenc. Dies 18, 20 i 22 de gener.
Prova final del concurs Francesc
Viñas, dia 23 de gener, 15.00.
Concert final del concurs Francesc Viñas, dia 25 de gener,
18.00.
왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: La Bella dorment. Horaris:
dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i
diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Un muerto muy vivo. Horaris:
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Del 15 de gener al 15 de febrer. La Cia. Estrena Morena presenta No és tan fàcil, de Paco
Mir. Horaris: de dijous a dissabte, 21.00 i diumenges, 18.30.
Teatre familiar: del 10 de gener
al 8 de febrer. Companyia
Dreams Teatre presenta La Ventafocs. Horaris: dissabtes, 18.00,
i diumenge, 12.00.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Del 22 al 25 de gener, Pacífico #1. América es un mar con
otro nombre, amb Txalo TolozaFernandez i Belar Gorria. I del 29
al 31 de gener, presentació de
treballs d’ex-estudiants de la
SNDO, d’Amsterdam.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
No tinc por, amb la Cia. Tanaka
Teatre. Per a majors de 2 anys.
Horaris: divendres i dissabtes,
18.00, i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Pàjaru, Sala Brossa,
fins a l’1 de febrer. Les criades,
Sala Fregoli, del 22 de gener al
15 de febrer. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. Serenata para
un país sin serenos, de Paco Zarzoso i Lluïsa Cunillé, Sala Palau i
Fabre, del 21 al 31 de gener. Horaris: de dimecres a dissabtes,
22.00, i diumenges, 20.00.
왘 La
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Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Somni americà, autoria i
direcció d’Oriol Tarrasón. La
Kompanyia Lliure &amp; Les Antonietes. Estrena el 29 de gener.

Villarroel, Villarroel, 87. El

crèdit, de Jordi Galceran, dir.
Sergi Belbel, amb Jordi Boixaderas i Pere Ponce. Horaris: dimecres i dijous, 20.30 ; divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 20.30;
diumenges, 18.00. I en doble
programació, dissabte 24 de gener, a les 23.00, María Juan a
Treinta y... ¿cuántos?. I el diumenge 25 de gener, a les
20.00, Álex Clavero a #MiMadreEs TrendingTopic.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). La casa
de Bernarda Alba, amb la Cia. La
Casa de Lorca, dissabtes, 18.30.
Speak Low, amb Moviment l’Art
Contra la Barbàrie, dissabtes,
21.30. Los que no hacen nada, diumenges de gener, 18.00. Navidades secundarias, amb la Cia.
Onze de novembre, prorrogada
fins al 25 de gener, diumenges,
21.30.
Hospital, 51. Fedra, de
Jean Racine, dir. Sergi Belbel,
amb Emma Vilarasau, Mercè
Sampietro, Lluís Soler; Xavier Ripoll, Jordi Banacolocha, Queralt
Casasayas i Gemma Martínez.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
20.30 (dia 27, no hi ha funció);
diumenges, 18.00; i dilluns 26,
estrena, a les 20.30. I en doble
programació, dia 25 de gener,
Petit Romea, matinal de diumenge, 12.00, amb Patatu, d’Àngels
Bassas. I Cicle Solos: Marcos Ordóñez, dilluns 9 de febrer, 20.30.
왘 Romea,

왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
433. Sota Zero, una comèdia de
la Cia. La Peleona. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Lua, la col·leccionista de paraules. Horaris: diumenges 25 de gener i 1 de febrer, a les 12.00.
왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 25 de gener, Teatre Jove a la Sala Beckett. Del 20 al 23 de gener,
L’efecte perfecte, de Carla Torres. De dimarts a dijous, 21.30, i
divendres, 20.00 i 22.00. Dies 24
i 25 de gener, La roulotte (Der

Wohnwagen), de Rémi Pradère i
Max Grosse Majenc. Una proposta del p14 de la Volksbühne
de Berlín. Dissabte, 21.30, i diumenge, 17.00. Taquilla inversa.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Divinas presenta Paradís, dir.
Martí Torras. Fins al 25 de gener.
De dimecres a dissabte, 20.30, i
diumenge, 18.30. I Luis Pardo, a
Paranoid. De dijous a dissabtes,
22.45, i diumenges, 20.30.
왘 SAT!

Teatre, Neopàtria 54.
Fins al 24 de gener, teatre familiar amb L’Endrapasomnis, amb
la Cia. Teatre al Detall. Horaris:
dissabtes, 17.30, i diumenges,
12.00 i 17.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. Fins a l’1 de febrer. Cena con amigos, de Donald Margulies, dir. Daniel Veronese. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00. Programació infantil: fins
al 25 de gener, Cia. Estaquirot
Teatre presenta Els tres porquets. Horaris: dissabtes, 18.00,
i diumenges, 12.00.

Lliure: Montjuïc, pg.
de Santa Madrona, 40-46 / pl.
Margarida Xirgu, 1. El rei Lear, de
W. Shakespeare, dir. Lluís Pasqual. Fins al 22 de febrer. Dissabtes, sobretítols en castellà i
anglès. Mi gran obra, de David
Espinosa. Del 20 al 25 de gener.
왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Pl. de les Arts, 1. Sala Tallers: Foot-ball, de Francesc Gelabert. De dijous a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

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

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

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Mag Pota, 20.30. Sala Xavier Fàbregas:
The Big van Theory, 21.00.
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Fins a l’1 de febrer, La butaca, de
T-Atraco Teatre. Dimecres i dijous, 20.00; divendres i dissabtes, 20.00 i 22.00, i diumenges,
18.00 (dia 17 i 18, a les 22.00). I
fins al 25 de gener, espectacle
de titelles Iupi, amb la Cia. TitereArte. Diumenges, 12.00, en català. Estrena l’1 de febrer: Titelles: Carabassa. Estrena el 13 de
febrer, Cloaca, dir. Roger Pera,
amb Miquel Sitjar, Pep Papell,
Xavi Casan.

왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47.49. Solo, d’August Strindberg. Del 29 de gener al 8 de febrer. De dimecres a dissabtes,
20.30, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació: El gran favor. Horaris: dimecres i dijous,
20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 20.30, i diumenges, 19.00.
Gisela y el libro mágico. Horaris:
dissabtes, 12.00 i 16.00, i diumenges, 12.00 i 16.30. Ana
Morgade. Horaris: dissabtes,
22.45.
왘 Teatre

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

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. La Monyos, espectacle
musical en català. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00.
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Arrancala
temporadacon
un concierto
de Jorge Nava
¯ Joventuts Musicals de Tarragona arranca hoy la temporada deinvierno conun concierto a cargo delpianista Jorge Nava, que interpretarfi
Antologia de mfisica rusa para piano, con obras de Sergej
Prok6fiev, Sergej RakhmaninovyModestMfissorgski. Ser~i a las ocho de la tarde en el
Teatre Metropol. Previamente se presentar~ila nuevajun
ta de la entidad organizadora.

Natural de Santander, Navainici6 sus estudios alos cinco afios con Irina Efanova y
Lloren~ Reboud, en el Conservatorio Nacional de Mfisica de Bolivia yen el Conservatori del Liceu, respectivamente. Obtuvo el Grado
Superior al Conservatori del
Liceubajolatutelade Stanislay Potxekin.
Ha participado en ciclos y
festivales comoel Internacio
nal de Santander, de Segovia
y de Mfisica Espafiola de
diz. Ha ofrecido recitales en
salas comoel Palau de la Mfisica, Auditori Pau Casals y
Gran Teatro de Elche.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

