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Premsa

hagan reír. Puede que no, pero
aquí es el efecto que consiguen.
El Coliseum acoge a partir del
jueves un montaje en que se canta,
se baila, se cambia de vestuario y
se bebe mucha agua ya que los 15
actores del montaje interpretan
hasta 162 personajes. Y para ello
necesitan más de 190 pelucas.
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digos del musical al uso. La música, en este caso, es obra de Joan
Vives, que se ha inspirado en las
operetas de principios del siglo XX
para hacer más grande esta farsa
sobre la farsa y que hará las delicias de los fans de La Cubana.

Filmoteca

Fotograma
de la película
«Francofonía»
que ilustra la
relación del
cine con la
pintura

C. S. - Barcelona

El arte es uno y es muchos, siempre. Los vasos comunicantes entre el cine y el teatro, el cine y la
danza, el cine y la música, el cine
y la arquitectura y así hasta el in-

La Filmoteca indaga
la relación del cine con
todas las bellas artes
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finito es tanto directa, a través de
películas que hablen o reflexionen
sobre otras formas artísticas,
como indirecta, con elementos
estéticos surgidos de otras paletas
artísticas. La Filmoteca ha decidido mostarlas todas.
Hasta 120 títulos han protagonizado el ciclo «Per amor a les
Arts», un titántico programa, impulsado por la Filmoteca y el
Museo nacional de Arte de Cataluña que ahora se amplía y cuenta con la colaboración de otras
instituciones culturales como
L’Auditori, la Fundació Mies van
der Rohe, el Gran Teatre del Liceu,
la Institució de les Lletres Catalanes, el Mercat de les Flors, el Palau
de la Música Catalana, el Servei de
Biblioteques de la Generalitat, el
Teatre Lliure y el Teatre Nacional
de Catalunya.
De esta forma, en el programa
de artes plásticas se podrán ver
películas y documentales como
«Francofonia, le Louvre sous
l’Occupation», de Aleksandr Soku-

lov». En arquitectura se proyectarán desde «Good morning, Babilonia», de Paolo y Vittorio Taviani»
a «Con la muerte en los talones»,
de Alfred Hitchcock o «Playtime»,
de Jacques Tati. En cuanto a la
danza, se exhibirán clásicos como
«The red shoes», de Michael Powell y Emmerich Pressburger o «Iberia», de Carlos Saura.
También habrá espacio para la
ópera con «Macbeth», de Roman
Polanski o «La reine Margot», de
Patrice Chéreau. En cuanto a la
literatura se podrá ver el «Drácula»
de Francis Ford Coppola o «Wittgenstein», de Derek Jarman. Por
último,la música estará representada por «The wall», de Alan Parker
y «Le concert», de Radu Mihaianu.
Entre el 11 de octubre de 2016 y
el 20 de junio de 2017 se podrán
ver un total de 36 sesiones que
contarán con la participación de
expertos para completar una oferta que da una visión totalizadora
de la historia del arte.
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ra, Glòria Pou, és fer visible la feina
de les galeries (i els artistes) d’art
contemporani i alhora arribar al
públic, tant a l’especialitzat com a
l’amateur. Tant la Generalitat com
els ajuntaments de Barcelona i
l’Hospitalet hi donen suport econòmic i Acció Cultural Espanyola
convida diversos representants de
museus estrangers.
Un comitè de selecció format
per Montse Badia, Àlex Mitrani i
Joana Hurtado ha escollit 21 galeries de Barcelona i dues de l’Hospitalet de Llobregat, a les quals
s’afegeix el centre Blueproject
Foundation i cinc intervencions
artístiques en espais singulars:
Lúa Coderch, al Club Billar Barcelona (al soterrani del Teatre Coliseum de la Gran Via); Regina Giménez, a l’antiga fàbrica Can Trinxet de l’Hospitalet; Lola Lasurt, a
la biblioteca pública Arús del passeig Sant Joan de Barcelona; Robert Llimós, amb una nova versió
de la seva performance Els corredors,creadael1972,connectaràles
diferents galeries; i Wilfredo Prieto, amb una acció-escultura a les
cavallerisses de la unitat muntada
de la guàrdia urbana de Barcelona,
al carrer Wellington. Aquestes intervencions, agrupades en el
programa Composicions, han
estat comissariades per Latitudes
(Max Andrews i Mariana
Cánepa).
Per facilitar les visites a les galeriess’hanorganitzatcincrutes:Eixample nord, Eixample sud, Raval, Born i Montjuïc-l’Hospitalet
(la informació completa i els horaris es troben a Barcelonagalleryweekend.com). La inauguració de
les exposicions es farà dijous a les
setdelatarda.Idedivendresadiumenge l’horari d’obertura serà
d’11 h a 19 h.
Dijous a les sis de la tarda també
s’inaugura la Fira Internacional
d’Art Contemporani de Barcelona
Swab, a Montjuïc, al pavelló situat
aldavantdelaFontMàgica.Ésuna
fira centrada en l’art emergent i és
una aposta per un col·leccionisme
assequible a tots els públics. D’una
banda es presenten una trentena
de galeries ja consolidades i de l’altra una sèrie de programes de comissariat independent que inclouen des del Focus Magreb, que
reuneix artistes del Marroc, Algèria i Tunísia, fins a un espai per a
artistes llatinoamericans, un programa que presenta tres cineastes
xinesos o un estand que convoca
quatre galeries d’art contemporani amb menys de dos anys d’existència i que no han participat en
capfirainternacional. Entotalsón
73 galeries, la xifra més alta de totes les edicions celebrades fins ara.
Per al públic en general l’horari de
divendres serà de 16 h a 21 h; dissabte de les 12 h a les 21 h; i diumenge de les 12 h a les 20.30 h.
L’any passat es va registrar una
mitjanade18.000visitants.Elprograma i més detalls a Swab.es.
Per incentivar la creació també
s’atorgaran una sèrie de premis a
la millor galeria, al millor jove artista, al millor artista espanyol i
català, al millor disseny, dibuix i
fotografia, patrocinats per diverses entitats.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

KIM MANRESA

Josep Pons fotografiat al Cercle del Liceu ahir

Arreglant
l’aparador
E L M I RA D O R
Esteban Linés
“De moment estem arreglant
l’aparador, però sé molt bé que
hi ha una rebotiga que també
cal ordenar”, deia ahir Josep
Pons sobre la tasca que està
duent a terme com a director
de l’Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu des que
va assumir el càrrec, fa quatre
anys. Ho deia davant un auditori no qualsevol, precisament, ja que ahir ell era el convidat d’un dels dinars col·loqui que el Cercle del Liceu
organitza periòdicament.
Aquestes trobades tenen
una funcionalitat variada: des
d’evidenciar l’activisme del
Cercle fins a facilitar els contactes entre protagonistes de
la vida social, empresarial i
cultural de la ciutat, passant
per passar una estona agradable i profitosa escoltant persones que normalment tenen coses interessants a dir. La presència de Pons, va explicar
Luis López de Lamadrid –director durant anys del Festival
de Peralada i membre de la
junta del Cercle, entre altres
coses–, s’inscriu en aquest cicle de col·loquis amb personalitats dels àmbits més diversos
que aquesta temporada compartiran espai amb una sèrie
innovadora també de trobades
amb directors d’escena de fama mundial, començant el 27
d’octubre vinent amb Calixto
Bieito, seguit de Lluís Pasqual
i Àlex Ollé, entre d’altres.
Seguint els prolegòmens es-

tablerts i la bona educació deguda, i després d’unes breus
paraules introductòries d’Ignacio García-Nieto, president
del Cercle del Liceu, Pons va
sintetitzar –després de les viandes– la magnitud dels reptes que han marcat els últims
lustres de la seva carrera com
a director orquestral.
Davant seixanta comensals
– alguns lligats d’una manera o
altra al Liceu, ara o en el passat, com Roger Guasch, Paco
Gaudier, Ramon Bassas, Xavier Coll i Joan Francesc Marco–, el director d’orquestra català va rememorar que després de la seva experiència
immediatament anterior a
l’Orquestra Nacional d’Espanya, “on em van demanar que
modernitzés una orquestra
sense nord”, li van trucar del
Liceu. “I em van dir que fes la
millor orquestra possible”,
va explicar ahir davant la
mirada atenta d’altres cares
conegudes al milieu com la
presidenta del Palau de la Música, Mariona Carulla, i el
director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà.
I va detallar les principals
carències de l’orquestra amb
què es va trobar no fa més d’un
lustre i els corresponents remeis que s’estan aplicant des
d’aleshores per posar-la al nivell buscat (entre d’altres, la
feina psicològica per contrarestar l’efecte en uns músics
de treballar sempre al fossat,
és a dir, en l’anonimat més absolut). I, malgrat que “estem a
la meitat d’aquesta renovació
–Pons va dir per tranquil·litzar–, estem molt esperançats”.
Unes postres immillorables.

JOSEP MARTÍN COLL
Suscriptor
Sant Cugat del Vallès
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C’s i les tres nacions
28 Septiembre,
2016
La formació
de

Ciutadans ha
presentat en poc menys d’un any
candidatura a les tres nacions:
Catalunya, el País Basc i Galícia,
amb resultats ben diferents.
Mentre a Catalunya, nació que la
va veure néixer, va obtenir uns
resultats excel·lents, tant a Euskadi com a Galícia, nacions que
l’han vist créixer, no ha aconseguit ni un sol escó.
Ciutadans ha estat, des de la seva creació, en què apostava pel bilingüisme, un partit que una part
de l’electorat ha vist com la vacuna perfecta de l’independentisme
i fins i tot del catalanisme. Per
això l’efecte rebuig que provoca
el procés fa que a Catalunya obtingui molt de suport. Però
aquesta vacuna no és necessària a
les altres nacions, on en aquests
moments el sobiranisme pesa poc
i, a l’hora de votar, el conflicte català queda lluny i oblidat.
C’s hauria de prendre bona nota dels resultats obtinguts i canviar la imatge que desprèn de
partit vacunador contra el sobiranisme, ja que el dia que l’independentisme triomfi o fracassi la malaltia s’haurà eradicat, i aleshores
ningú comprarà la vacuna. Mentrestant no tenen altre remei que
desitjar de portes endins que l’independentisme no defalleixi.
XAVIER ARTISÓ I AGUADO
Subscriptor
Barcelona

JAVIER GODÓ, COMTE DE GODÓ

Respectar els vots
Imagino que vivim en democràcia, malgrat que un nombre
significatiu de catalans (suposo
que independentistes) han afusellat amb irritació i agressivitat els
electors gallecs que han votat el
PP. Primer de tot ni sóc del PP, ni
tolero la corrupció, ni m’agrada
gens ni mica el senyor Rajoy. Però crec que s’ha de ser més tolerant i el vot a favor de qualsevol
partit s’ha de respectar, tant si
ens agrada com si no.
Aquells que critiquen els gallecs peperos ho faran també en
els casos de corrupció catalans
(Pujol i família, 3%, cas Palau), o
és que Catalunya és especial?
Abans el poble català era admirat per la seva educació, amistat i
diàleg. Malauradament, ara (en
alguns àmbits) predominen el
frontisme, la irritació, la intolerància i la mala educació.
VICENTE GONZÁLEZ MOMPÓ
Barcelona

Tanto monta
Si en la investidura fallida de
Pedro Sánchez en el mes de marzo el PP se hubiera abstenido en
la segunda votación, el resultado
habría sido 130 votos a favor, 97
en contra y 123 abstenciones. Hoy
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haría seis meses que tendríamos
gobierno en España y nos habríamos ahorrado el coste de unas
segundas elecciones.
¿Con qué argumentos Rajoy
solicita al PSOE que se abstenga
en la votación de investidura
cuando el pasado mes de marzo
estuvo en su mano facilitar la formación de gobierno y no hizo nada para que así fuera? ¿El resultado de 170 votos a favor, 95 en contra y 85 abstenciones varía la
circunstancia? Para salir investido se necesita mayoría simple en
segunda votación y tanta mayoría
es 130 contra 97 como 170 contra
95, la única diferencia es que el
primer caso se dio en el mes de
marzo y, si hubiera sido así, el segundo caso ya no habría existido.
Acordar algo entre dos o más
personas o entidades, obligándose mutuamente a su observancia,
es lo que se llama pactar. ¿Se han
sentado a una mesa los dirigentes
de PP y PSOE para acordar? No.
Pues entonces, ¿cómo quieren
que haya gobierno? ¿Solicitando
carta blanca del adversario en el
caso del PP? ¿Diciendo “no es no”
en el caso del PSOE? Patéticos.
JORDI PUIG MARTÍN
Suscriptor
Barcelona
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DE RECURSOS HUMANOS
~,~, Barcelonaacoge pot tercer
afio consecutivola 3rd International HRConference Barcelona, un encuentro internacional
de m~iximo
nivel en el sector de
los recursos humanosque tendr~ lugar en el Palau de la Mflsica Catalanael 7 de octubre.
La capital catalana acoger~a
m~s de 200 CEOy directores
de recursos humanos de todo
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el mundoy contarfi con 14 po
nentes procedentes de Estados
Unidos, Canadfi, Europa y de
empresas comoAirbnb o General Electric y las universidades
de Harvardy Esade.
Los temas claves en esta edici6n ser~nel futuro del trabajo,
la innovaci6n en recursos humanos, los j6venes emprendedotes y el mundodigital.
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AGENDA
Lletres

Ball

Les pel·lícules

IGUALADA
«La ràbia»  Avui, a les 19 h,
a la Biblioteca Central. L’escriptora i periodista catalana Lolita
Bosch presentarà la seva novel·la autobiogràfica on reflexiona sobre la seva adolescència, marcada per l’assetjament
escolar que va patir. Amb la
col·laboració de Llegim...? Llibreria i Ara Llibres.
«Uuh!», concurs de microrelats de por  La Biblioteca
Central torna a fer una crida als
amants dels microrelats perquè n’enviïn un abans del 30
de setembre (b.igualada@diba.cat). El concurs és obert als
majors de 16 anys i els relats
han de ser inèdits, en català i
tenir un màxim de 500 caràcters. Les bases es poden consultar a la biblioteca i a
www.bibliotecaiguaada.cat.

MANRESA
Casal de la Font dels Capellans  Avui, a les 17 h, a la
sala d’actes, ball amb Josep
Maria d’Avinyó i berenar.

BEN-HUR ★★
Estats Units, 2016. Acció,
aventura, èpica. 124 min.
Direcció: Timur Bekmambetov.
Intèrprets: Jack Huston (Judah
Ben-Hur), Morgan Freeman
(Ildarin), Toby Kebbell (Messala), Rodrigo Santoro (Jesus
Christ).  El cineasta rus Timur Bekmambetov actualitza
les aventures del famós
conductor de quadrigues, i se
centra en el ressorgiment del
noble reconvertit en esclau
que planta cara al general
romà que el va trair. Bages
Centre (Manresa).

NAVARCLES
«Parlem de llibres»  Avui,
a les 20 h, a la biblioteca Sant
Valentí. Primera tertúlia del
curs 2016-2017 sobre la novel·la Reparar els vius, de Maylis de Kerangal, acompanyats
pel traductor de l’obra, Jordi
Martin Lloret. Inscripcions: 12
euros tot el curs.

Xerrades
CABRIANES
«Els vedats de bolets a Catalunya»  Avui, a les 10.30
h, al Centru. Unió de Pagesos
organitza una jornada tècnica
sobre els vedats de bolets i la
perspectiva de propietaris i
gestors de boscos.
IGUALADA
«Les dones a l’Índia rural»
 Avui, a les 19 h, a la sala de
socis de l’Ateneu Igualadí. Conferència a càrrec de Montse Ortiz, coordinadora de sensibilització i especialista en gènere i
desenvolupament; i projecció
del documental De mujer a
mujer. Ho organitza: Fundació
Vicente Ferrer.

Fotografia
MANRESA
Curs d’iniciació a la fotografia de Foto Art  És obert el
període d’inscripcions del curs,
que es dirigeix a persones interessades en introduir-se en
el món de la fotografia. S’iniciarà a mitjans d’octubre. Més informació a la web www.fotoartmanresa.com o bé a contacta@fotoartmanresa.com.
Concurs Viatgers Manresans  El termini de presentació de les fotografies per al
concurs és obert fins al 28 de
setembre. Tothom qui ho vulgui pot presentar-hi les seves
fotografies d’estiu i de viatges,
i promocionar les imatges de
nivell més tècnic i creatiu. Enguany també es fa la 4a convocatòria de la categoria per a
infants de 6 a 12 anys. Els treballs es poden presentar o enviar al Casal de les Escodines
(carrer Sant Bartomeu, 50). El
certamen l’organitza l’Ajuntament i FotoArt Manresa.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

★★★★★ OBR

Infantil
IGUALADA
«Ara t’ho explico...»  Dimecres, a les 15.30 h, a la llar
d’infants La Lluna. A càrrec
d’Anna Pujabet, especialista
en Programació Neurolingüística i Intel·ligència Emocional. En
aquest taller, a partir d’un conte, es reflexiona sobre un tema
determinat que afecta infants i
adults. El següent taller es farà
el 5 d’octubre, i es parlarà de la
relació entre germans.

Gent gran
MANRESA
Setmana de la Gent Gran 
Avui, a les 18 h, a la sala d’actes del Centre Cultural el Casino, taula rodona: Fer esport
per tenir salut: l’edat importa?.
Amb Carme Comellas, coordinadora del Servei de Medicina
de l’Eeport (Cimetir); i Isabel
Sánchez, fisioterapeuta del
Servei de Rehabilitació de
l’Hospital de Sant Andreu. Es
parlarà de la importància de
mantenir-se físicament actiu
durant la vellesa. Acte també
inclòs en la programació de la
sisena Setmana del Cor, que
organitza l’Ajuntament i el programa Universitat Saludable
del Campus Manresa de la
UVic-UCC.
MASQUEFA
Setmana de la gent gran 
Avui, a les 18 h, a la sala polivalent de la Fàbrica Rogelio
Rojo, projecció de la pel·lícula:
El exótico hotel Marigold.
SANT JOAN DE VILATORRADA
Associació de Gent Gran Les
Oliveres  Dijous, a les 17 h,
sortida al Palau de la música
pel 50è aniversari de les havaneres de Calella.

Caminades
MANRESA
CAP i Associació de Veïns de
la Sagrada Família  Dimecres, a les 8.30 h, sortida des
de davant de la Taverna d’en
Mallol per anar a la Trona.

Art
IGUALADA
Igual’Art 2016-2017  El
departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament convoca
ajuts a projectes visuals a la
creació artística en l’àmbit local
per a artistes majors de 18
anys. S’atorgarà al millor projecte d’arts visuals inèdit en
pintura, escultura, dibuix o gravat, com també en fotografia,
videoart, o la combinació de
qualsevol d’elles. El termini finalitza el 30 de setembre.

BLOOD FATHER ★★★
França, 2016. Acció, intriga.
88 min. Direcció: Jean-François
Richet. Intèrprets: Mel Gibson
(John Link), Erin Moriarty
(Lydia), Diego Luna (Jonah),
William H. Macy (Kirby Curtis).
 El polèmic Mel Gibson
intenta redimir-se en aquest
film en la qual interpreta un
exconvicte, moter rebel i pare
fracassat, que al cap d’anys
torna a veure la seva filla
adolescent, que el busca
perquè la protegeixi d’un
càrtel de traficants de droga.
Bages Centre (Manresa).

ELS CINES I ELS HORARIS
MANRESA
BAGES CENTRE

쎰 93 873 15 32  CAMÍ DELS TR

Sala 1 Los siete magníficos
17.15-19.45Sala 2 Robinson, una aventura tropical
Sala 2 Café Society (català)
Sala 2 Blood father
Sala 3 Siete vidas. Este gato es un peligro
Sala 3 Ben-Hur
20.00Sala 4 Florence Foster Jenkins
18.10-20.20Sala 5 No respires
18.25-20.25Sala 6 El hombre de las mil caras
17.20-19.50Sala 7 Cuerpo de élite
18.10-20.10Sala 8 Captain Fantastic
18.00-20.15Sala 9 Mascotas
Sala 9 El futuro ya no es lo que era
Sala 9 Morgan
Sala 10 El Petit Príncep
Sala 10 Los hombres libres de Jones
19.30Sala 11 Peter y el dragón
Sala 11 Juego de armas
20.15Sala 12 Bridget Jones’ Baby
17.30-20.00-

ABRERA

MULTICINES ABRERA 쎰 93 770 70 12  C/ HOSTAL DE
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 6
Sala 7
Sala 7
Sala 8
Sala 8

El hombre de las mil caras
17.05-19.30Los siete magníficos
18.15El Principito
Juego de armas
20.10Bridget Jones’ Baby
17.15-20.00Los siete magníficos
17.00-19.45Robinson, una aventura tropical
Cuerpo de élite
20.05Siete vidas. Este gato es un peligro
Los hombres libres de Jones
19.00Mascotas
17.00No respires
20.50-

REGIÓ7 NO ES FA RESPONSABLE DE LES VARIACIONS H
QUE FACIN LES SALES EN LA PROGRAMACIÓ

BRIDGET JONES’S BABY ★★
Gran Bretanya, Irlanda, França,
Estats Units, 2016. Comèdia
romàntica. 122 min. Direcció:
Sharon Maguire. Guió: Helen
Fielding, Emma Thompson,
Dan Mazer. Intèrprets: Renée
Zellweger (Bridget Jones),
Patrick Dempsey (Jack Qwant),
Colin Firth (Mark Darcy), Emma
Thompson (Dr. Rawling). 
Després del final del seu matrimoni amb l’adinerat Mark, Bridget no triga a reprendre vells
costums i s’embolica amb un
atractiu nord-americà. Però
aleshores comencen els
veritables problemes. Bages
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

CAFÉ SOCIETY ★★★
Estats Units, 2016. Comèdia
dramàtica. 96 min. Direcció i
guió: Woody Allen. Intèrprets:
Jesse Eisenberg (Bobby),
Kristen Stewart (Vonnie),
Steve Carell (Phil), Blake Lively
(Veronica).  Bobby Dorfman
és un jove amb ganes de
menjar-se el món que, en el
seu desig de dedicar-se a la
interpretació, es trasllada de
Nova York a Los Angeles per
fer-se un lloc al cinema. Allà
aprofita els contactes del seu
oncle Phil Stern. Bages
Centre (Manresa).
CUERPO DE ÉLITE ★★★
Espanya, 2016. Comèdia. 97
min. Direcció: Joaquín Mazón.
Intèrprets: María León (Lola),
Miki Esparbé (Santi), Jordi Sánchez (Pep).  Una unitat d’elit

formada per agents de diferents cossos s’entrena contra
rellotge per trobar una bomba
robada per una misteriosa
organització. Bages Centre
(Manresa) i Multicines
Abrera.
EL FUTURO YA NO ES LO QUE
ERA ★
Espanya, 2016. Comèdia dramàtica. 106 min. Direcció i
guió: Pedro Luis Barbero. Intèrprets: Dani Rovira (Carlos / KarlEl), Carmen Maura (Carmen Segarra), José Corbacho (Cristóbal
Blanco), Carolina Bang (Luisa).
 El popular Dani Rovira esdevé l’eix central d’una comèdia
en què un farsant ha d’establir
els seus objectius vitals.
Bages Centre (Manresa).

EL PETIT PRÍNCEP ★★★
França, 2016. Animació, família. 107 min. Direcció: Mark
Osborne. Guió: Irena Bringnull
i Bob Persichetti, basant-se en
el llibre d’Antoine de SaintExupéry.  Es presenta com
una adaptació cabdal que, tot i
això, parteix d’una premissa
argumental força diferent.
S’inicia presentant una nena
que coneixerà el seu excèntric
veí: un antic pilot que li explicarà una increïble història al
voltant d’un petit príncep.
Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.
JUEGO DE ARMAS ★★★★
Estats Units, 2016. Comèdia,
drama, guerra. 115 min. Direcció: Todd Phillips. Intèrprets:
Miles Teller (David), Jonah Hill
(Efraim), Ana de Armas (Iz). 
La història real de dos jo-ves,
David i Efraim, que van rebre
el beneplàcit del Pentà-gon

per negociar directam
els afganesos i van ac
convertits en autèntic
senyors de la guerra.
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

LOS HOMBRES LIBRE
DE JONES ★★
Estats Units, 2016. Gu
grafia, drama. 139 min
i guió: Gary Ross. Intèr
Matthew McConaughe
ton Knight), Gugu Mba
(Rachel Knight), Mahe
(Moses Washington). 
lat basat en fets reals
guerra de Secessió no
ricana: la revolta de gr
esclaus per crear un e
al bell mig del país. Ba
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

MASCOTES ★★★
Estats Units, 2016. A
87 min. Direcció: Yarro
Cheney i Chris Renau
Max és un gos que ad
seva mestressa Katie
en ple centre de Manh
Però a la dona se li ac
adoptar un altre gos.
Centre (Manresa) i
Multicines Abrera.

MORGAN ★★
Estats Units, 2016. Ci
ficció, intriga, terror. 9
Direcció: Luke Scott. In
Kate Mara (Lee Weath
Anya Taylor-Joy (Morg
Jones (Simon Ziegler).
especialista a resoldre
mes (Mara) ha de dete
liquidar o no una criatu
tel·ligència artificial (T
que s’ha escapat del c
la companyia que la va
Bages Centre (Manre

PAÍS: España
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TARIFA: 436 €
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ÁREA: 90 CM² - 10%
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CULTURA¯ EL 9 D’OCTUBREA BARCELONA

LaLiraAmpostina
a154~
Congrds
de DonesPolicia
¯ La bandade Mfisica La Lira
Ampostinaha estat convldada
a par ticipar en els act es d’inauguracid del $4~ Congr~sInternational de DonesPolicia,que dessa de BarcelonaAdaColaui
tindrh ]lcc a Barcelonadel 9 al el president de la Gcneralitat
13 d’oct ubrezol6.
de Catalunya Caries PuigdeAixl, el diumenge
9 d’octu- mont.Despr~s,les diferents rebre,a les ]ohores,LaLira Ampos-presentacions mundialsde dotina oferir~ un concert al Palau
de la Mfisica Catalana, on din- filada per la Via baietana amb
tre del repertori que interpre- La LiraAmpostina.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El Palau de la Música, mucho más que una sala de conciertos
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El Palau de la Música, mucho más que una sala de conciertos
Por hcchotels | 15 enero, 2016 |

La arquitectura del Palau de la Música de Barcelona lo convierte en una sala de conciertos privilegiada para cualquier cantante y orquesta de primer
nivel. Gracias a su estructura concebida como una caja de música, los acordes y la voz de los artistas tiene un sonido perfecto. Para completar el
inigualable espectáculo, el gran tragaluz que permite la entrada de iluminación natural pone la guinda a un marco sin igual. Pero además, de ser una
gran sala de conciertos, el Palau de la Música es un reclamo turístico que ofrece interesantes propuestas.
Concebido como la sala de conciertos del coro l´Orfeó Català comenzó su actividad en 1.908. Actualmente, además de ser un referente musical, se ha
convertido en un reclamo turístico más de Barcelona por la belleza y singularidad del edificio obra de Lluís Domènech i Montaner. Cientos de personas
visitan cada año el Palau de la Música atraídos por el considerado como el “edificio más modernista del mundo”. Recorrer la Sala de Ensayo del Orfeó
Català, la Sala de Conciertos, la Sala Lluís Millet, el Órgano del Palau, los pasillos y la gran escalera – con una barandilla labrada en piedra y decorada
con balaustres de vidrio – es una experiencia más que recomendable para cualquier persona que acuda a la ciudad condal.
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Además, la planta baja del Palau de la Música ofrece la posibilidad de degustar exquisitos platos que plasman la cocina mediterránea utilizando como
materia prima productos de primera calidad. La gastronomía del Palau es especialmente apetecible los días con temperaturas suaves ya que es posible
disfrutar de una relajada comida o un aperitivo en la terraza exterior, aunque el espacio está equipado con calefactores para el invierno y sombrillas en
verano para que la experiencia sea agradable todo el año.
Una de las labores menos conocidas del Palau de la Música es la Escuela del Palau. Una iniciativa de actividades y propuestas educativas dirigidas a
los más pequeños para potenciar su desarrollo integral. El hilo conductor es la música que transporta a los niños a un mundo de vivencias cognitivas y
emocionales. La programación de esta iniciativa está disponible en la web del Palau.
Con independencia del motivo que incite la visita al Palau, contemplar la belleza y la singularidad del edificio de Domènech i Montaner es mucho más
que acudir a una sala de conciertos.
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