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creatives van acreditar-se al
bis, una fantasia sobre Porgy
and Bess de Gerswhin, que
valida I’acte musical corn a
quelcomviu. En aquest tipus
El piano de Fazil Say
outsider, que interpreta obres d’obres, Say corn Liszt quasi
Fazll Say, piano. Orquestm
Slmf~nlca prC)pies corn Silence of Anato- dos segles abans, devora el
del Vall~s (OSV), RubenGlmeno,dilia: concertper piano i orques- teclat ambimaginaci6, fru’ici6
rector. Obresde Say,Mozarti Liszt
tra n~m.3 de 2001. En una
i un desplegamentt~cnic que,
Pa}au de la Mdsica Catalana. dissab~
primera impressi6 recupera
en aquest cas, nom~s admet
te, 4/11/2017,
I’herancia de fantasies per a un retret: no exposar sencer
piano i orquestra i les suites el tema Summertime,almenys
ALBERTFERRERFLAMARICH program~tiques en un joc de una vegada sencer. Pr~viaritmes, color i recursosmodals merit i fins al ronda,el Concert
’encert
d’aquesta que abusade la repetici(~ de per a piano n~m. 23 de Mozart
temporadaen el cam- cal.lules i dissenys.
presentava una OSVa remolc
put de factors corn
L’aparent minimalisme cau del solista, ambuna sonoritat
el repertod, el ganxo en una progressi(~ epis~)dica de la m~ esquerra molt pred’un protagonista rellevant i
que evoluciona per blocs cersent i un Adagio d’aut~ntic
una faceta innovadora no li
cant efectes t[mbrics, f(~nics
recolliment.
s(~n prou reconeguts a I’OSV. i girs de la mdsica turca (el
Ni la cr[tica musical ni bona cymbalonpin(;ant les cordes I Liszt
part del pOblic han copsat que del piano descobert).
La segonapart revivia alguns
la Ilavor plantada els darrers
A destacar, ObstinaciS, un dels "cl~sicos populares"
anys ha madurat i que, mal- demoniaci angoixant scherzo ator~ant-los infal.libilitat
com
grat les dificultats, no falten
an&lega la tradici5 simfanica, a p~)rtic a I’univers orquestral
atractius als concerts de La i Cadancia, tercer moviment, per a ne(~fits, tot i I’escasseSimfOnica.
estimable en la coloraci6 i
tat ambqua se’is programa.
inventiva al teclat en un agra’tt
Benvinguda, si as ocasional,
Planlsta i compositor
descans al tractament percu- la farandulera orquestraci0 de
Fazil Sayvehiculava el reclam diu dominantdel piano.
la Rapsadiahongaresa ndm. 2
d’una icona actual, un punt
Les aut~ntiques virtuts
de Liszt per part FranzDoppler.

EntreFazil Sayi Liszt

L
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Gimenova tendir a temposde
certa urg~ncia -coma la introducci0-, perOdotant I’obra de
for(;a i els efectivitat en els
classics rubati i ritardando.
Aquestes traces, compartides
en densitat i pot~ncia sonora
a Les preludes, van esdevenir
el millor de la tarda ambuna
direcci(~ m~s pausada, ben
constru’ida i de noble sentit
expositiu. En resum,una interpretaci(~ imponent, vibrant,
d’aut~ntics fort[ssims i suggerents details comels contracants de les violes.
Un prec
M~sLiszt. I, en concret, els
seus poemessimfSnics. Per
mitjans tacnics, per qualitat
musical i pels ills tem~tics
ambqu~ es defineix I’orquestra, la sevavalidesa s’est~n a
quasi tots: des d’Orfeo a Tasso
passantper Hero’ide funebre i
Hungaria. Nos’ent~n queenla
Ilarga relaci6 -no sempreprou
estreta- entre La Simf5nica i
el Palau, Die Hunnenschlacht
no s’hagi escoltat. I mas, en
programesdnics al Palau ¯
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palau de la música

política

Barana necessària

Rajoy sí que

Teresa Baztán
Barcelona

El 28 de desembre vaig assistir al
concert de Paco Ibáñez al Palau de
la Música. A l’acabar, em vaig posar dreta per recollir l’abric però,
al girar-me per sortir, el meu cos
va travessar el passadís que tenia
davant fins a picar contra la fila de
més avall. Dies després vaig rebre
una trucada des del Palau per preguntar-me com estava i, a continuació, deixar-me anar un reguitzell
d’explicacions sobre les fantàstiques mesures de seguretat del teatre. ¿Truquen a una persona ferida
que no entén com va acabar a terra
sense respiració durant uns segons
per recitar-li tots els organismes
que avalen aquestes mesures? ¿Potser el missatge era que no em molestés a denunciar-los perquè perdria el temps? Si tot és tan segur, ¿jo
vaig pujar al meu seient i em vaig tirar al buit? ¿Poden demostrar que
la fila 15 del segon pis, separada de
la fila 14 (molt més avall) per un passadís, és segura? No es necessita ser
gaire expert per adonar-se que la fila 15 necessita una barana que pugui evitar una caiguda com la que
jo vaig patir.

justícia

Condemnes que eduquen
Joan Andreu Font
L’Hospitalet de Llobregat

El jutge de menors Emilio Calatayud ha condemnat a estudiar perruqueria un menor que va robar
600 euros i un assecador d’un saló de bellesa. Em sembla admirable com aquest
P.5 jutge brinda no-

M

ariano Rajoy va tenir una
conversa telefònica de 15
minuts amb Donald
Trump i es va oferir com a interlocutor entre l’Amèrica Llatina, el
Pròxim Orient i el Magrib, encara
que la xerrada va ser entre el president dels EUA i l’intèrpret de la
Moncloa. Rajoy, en canvi, no vol dialogar gens ni mica amb Catalunya
amb l’assumpte del referèndum.
Per a aquesta qüestió envia Soraya
Sáenz de Santamaría, Enric Millo,
o les sentències del Tribunal Constitucional i els judicis innecessaris
que s’estan succeint. Això és no tenir ni sentit ni sensibilitat. ¿Com es
pot oferir per a aquest càrrec si ja
per si mateix li encanta estar ca-

procés sobiranista

Un referènd

X

avier Arbós, en el seu article Un referèndum vinculant
impossible, comenta el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum i reclama «més precisió», ja que la Constitució no permet un referèndum vinculant.
A Espanya, els referèndums no
són vinculants, excepte per
aprovar o reformar la Constitució o els Estatuts d’Autonomia,
però el professor Arbós parteix
d’una premissa equivocada: el
manifest no parla d’un referèndum jurídicament vinculant,
parlem d’un referèndum acordat i «políticament vinculant»,
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MOBILITAT

Barcelona amplia el seu wifi de
franc a tots els busos de TMB
L’Ajuntament
de Barcelona demana
una legislació estatal
que no posi tants límits
a l’accés públic a
internet a les ciutats

Punts de
Barcelona WiFi
amb més usuaris

BARCELONA Redacció

A partir del març tots els autobusos de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB),
un total de 1.003 vehicles, tindran
accés de franc a internet. Els usuaris de totes les línies podran disposard’aquestserveienelsdesplaçaments després de la incorporació
de nous punts a la xarxa Barcelona
WiFi. Fins ara el wifi gratuït funcionava en 380 autobusos.
L’extensió del servei a la totalitat dels busos metropolitans estava prevista al pla Barcelona Ciutat
Digital, que també incorpora progressivament el funcionament
del wifi gratuït a les instal·lacions
del metro. El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, va dir
ahir, a la presentació d’aquest desplegament de la xarxa wifi, que la
iniciativa permetrà garantir l’accés a internet, “un dret bàsic de la
ciutadania i sense el qual avui dia
és molt difícil guarir la fractura digital que pateix Barcelona”.
Està previst que a finals de març
Barcelona ja disposi de més de
2.000 punts d’accés a internet, incloent-hi la flota d’autobusos, cosa
que permetrà complementar les
connexions que hi ha en centres
cívics i altres espais públics de la
ciutat.
El tinent d’alcalde, tot i això, es
va queixar de les traves que troben
els ajuntaments, i en particular el
de Barcelona, per donar connexió
de franc a internet al màxim nombre de ciutadans possible. Per això, va demanar suport a les altres
forces polítiques amb representació al Congrés, per canviar una re-

INTERIOR
1. Estació de busos
Barcelona Nord
2. Palau de la Música
3. Centre cívic Drassanes
4. Centre cívic
Barceloneta
5. Centre cívic Casa
Orlandai

ROSER VILALLONGA / ARXIU

Un dels punts d’accés al wifi de Barcelona, al parc de la Ciutadella

gulació estatal que considera “obsoleta” perquè impedeix que les
ciutats “puguin avançar amb una
internet de qualitat”.
Pisarello va explicar quina és la
situació de Barcelona respecte a
altres ciutats europees que tenen

més facilitats en aquest sentit. Va
dir que, “malgrat que Barcelona és
una de les ciutats d’Europa amb
millor xarxa de transport públic,
la velocitat d’internet és massa
lenta (256 kb per segon) si es compara amb ciutats com Hèlsinki, on

El Parlament va aprovar ahir, gairebé per unanimitat, una moció
que insta a tancar la Model
aquest 2017 i a posar els terrenys
de la presó en mans de l’Ajuntament de Barcelona “per satisfer
les necessitats del barri de l’Ei-

la banda ampla arriba fins a 10 gb.
La inversió per fer de Barcelona
una ciutat més accessible a internet, tant a la xarxa d’autobusos
com a la de metro, és d’uns dos milions d’euros, va assenyalar el director de l’Institut Municipal

Més de 600 punts de connexió al carrer
A part del miler d’autobu-

sos i de les 16 principals
estacions de metro, el projecte Barcelona WiFi està
present en 1.038 punts d’accés més actius a la ciutat.
D’aquest total, 427 es localitzen als equipaments públics, com centres cívics,
biblioteques i instal·lacions
esportives, i 611 estan distri-

buïts per l’espai públic, carrers, places i parcs. Actualment el servei ja té una mitjana de 138.788 usuaris
mensuals i 627.095 accessos.
Un dels objectius del pla
Barcelona Digital és reduir
la fractura que hi ha entre
els diferents barris de Barcelona pel que fa a l’accés a
les tecnologies digitals. Els

El Parlament aprova
una moció per tancar
la Model aquest any
BARCELONA Redacció

d’Informàtica, Paco Rodríguez,
que va dir que, “ara per ara, l’operador principal ha de ser públic” i
que “no concebem que el gestioni
un operador privat”.
L’actuació als busos es complementa amb la que s’ha fet a les
16 principals estacions de metro
de Barcelona, entre les quals Espanya, Catalunya, Paral·lel i Passeig de Gràcia, on també s’ha habilitat el wifi públic i gratuït per als
usuaris.
Aquesta és, ara per ara, l’última
fase del projecte Barcelona WiFi,

Mundó, es prendrà durant aquest
mateix mes. “Tindrem molt present l’opinió que de forma unànime s’ha expressat al Parlament”,
va assegurar el conseller, que
també va apuntar que el sistema
penitenciari permet anticipar el
tancament de la Model, fins i tot
sense haver-se construït encara
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nivells de renda i de formació acadèmica són decisius a
l’hora de marcar aquestes
diferències. Un 84% dels
barcelonins disposen de
connexió de banda ampla a
casa, però hi ha 34 punts de
distància entre els habitants
del barri de Pedralbes (96%
amb connexió) i els de Torre
Baró (62%).

EXTERIOR
1. Provença/Marina
2. Passeig de Gràcia, 13
3. Rambla/Ferran
4. Via Laietana/Argenteria
5. Passeig de Gràcia, 46
que es va posar en marxa l’any
2007, durant el mandat de l’alcalde socialista Jordi Hereu. Des
d’aleshores s’han anat dotant espais municipals de punts d’accés a
internet.
A la presentació d’aquest servei,
la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes
Vidal, es va referir a les peticions
d’alguns grups municipals, especialment del PP, perquè pel carril
bus puguin circular també les motos, una possibilitat que no preveu
l’actual govern i que ja van descartar anteriors alcaldes. “Des de
l’Ajuntament –va dir Vidal– s’han
pactat una sèrie de mesures, amb
la col·laboració total de la Guàrdia
Urbana, perquè el carril bus sigui
únicament utilitzat per busos i taxis”, sobretot durant el Mobile
World Congress, que comença el
dia 27.

vegada acabat permeti tancar el
que funciona actualment hi ha al
barri de Trinitat Vella.
Els sindicats troben a faltar garanties sobre l’edificació a la Zona Franca d’una presó per a preventius i temen que acabin sent
repartits per altres presons fora
de Barcelona. El responsable de
presons de la UGT, Xavier Martínez, va assegurar que el tancament provocarà una “diàspora,
un èxode massiu” de treballadors
i d’interns, amb el consegüent increment d’aldarulls, perquè n’hi
ha molts que es resisteixen al
trasllat. En concret xifren en 700
els interns traslladats i en 500 els
treballadors: “La model té 113
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Blmodemoy
el modernismo
German
Espinosase inspira en el Hotel
Espaa, reformadopor Domnech i
Montaner,
paralevantarplatos actuales

parenos@etpe~iodico.com

enlamemoria
elgamb,~n
sobre
unso- mendV~a]epor el modemlsma
Un plabad,as~quecuando
m~anocheme
to reproduceel muralde las sirenas del
jo queplaneaba
un mendmodernistaHotel Espafia, de Casas;otro, lamusade
(<<unvlajepotel modemismo~)
supe la m0sica,basadoen las escultf.ras que
enn~nEspinosa comprendeen qu~ rrdquehablaba
enserioy quesuperan’aDom~nech
i Montanerhizo para el Pasign se ha metido: despu~sde pensar y el traumade Mscanelones
tzadiciona- lau de la Mflslc~.El llama4obotdn, paejecutar un mendpara la FondaEspa- les y la amabllidad
dela bechamel.
ra el aperl~lvo,es unacer;Lmlca
de la f~Ea, tiene que complacera los espectros
E1rochelleedfficiode finales del XIX brica PuJoli Bausis.
de Llufs Dom~nech
i Montaner,Eusebi demandabauna cocina con personaliComienzala
ruta con un iPad y un vfAmauy RamonCasas,
tridente
delmo- dad (<<elespaciolo pedfa>~)y, a poder deo y termina, si el comensalIo quiedemismo
y los geniossobrecuyases- set, que evitara lo folcl6rico, Del mo- re, con una visita al Hotel Espafla: mi
paldasse ahael Ho~elEspafia.Y a Mar- demismoprocede el canonde los plarecomendacidnes que el diente aprot~n Berasategui,quesiguemuyvivoyen tes catalanes(consultarLa cu|namo- veche los 75 euros y se sumerjaen ese
el que recae la direcci~ndel estableci- dem~sto,de IaumeF~.brega)y de ese periodo entre siglos. Plantear una comiento,y el juicio final.
troncohaextraldo(3etmdn
las lnspira- mida con un extra declmondnico.
conoc~aGermdnen Vermeil, en SaM c~ones.Laempresa
ha cre~doen ~ly ha
Son 16 plaids, que no resultan tan
Cugat, en el 2012 y mequed~clavado facflitadoeldlseflodeunawajlllapal’a,
el pesades comoun libro de Rulz Z~Sn.

6
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SantPau.9-11
Barcelona
T:93550.00.10
Viaje modemisla
75£
Men~med/odia:
27 £
Men~
nochey fin
de semana:
35,50

LO÷
Quehayaevitado
la reproduccidn
sacramental
de plates
del modemismo,

Lapotencia
dela
escudella
y lapoca
solidez
delaterrina
de
peudeporc.
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Beboel tinto Fincal’4alaveina2012. 39
que hay que decanter y que. despues,
fluye. Bien el vermu[comestible (gajo de pomeloosmotizadoy tomate envuelto con pan crujiente y anchoas),
meierel mary montafia(fraigil: comer
con cuidadola galleta crujiente de peu
de porc rellena de changurro; en temporada,la langostaser~, 1o apropiado)
avanzamoshacia la excelencia con el
canel6n de capuchinarelleno con atan
rojo y emulsidnde ibdnco.
La buenisima sardina queda descompensada
per el licuado de espinaca
y manzana,a rebajar de cantidady dulzor. La ostra escabechadaal memento
es superior, e inspiradorel rodaballoal
pilpil con algas, versidncomestibledel
muralde los sirenas. Demasiado
potente la escudellucon~frgolade castafio,
y, de vicio, el belle relleno de boti[arra

delpeml,querepresentael ~,olet.
Sin respirar hasta el final: s~.ndwich
de papada (mmmt,arroz de capipota,
manzana y anguila (mmmm:
combina
iconos
berasateguianos),
peudeporc
con hobos (una terrina con poca consistencia) y pichOncon un coraz6n en
el que latenlos intenores (mmmm).
Los
postres: leche merengaday
rataf~a y esp~irragos(iesp~irragos!)
a la vainilla.
6Del modemismoal posmodemisme? Nohe bebido tame Germ~.npiensa el XIXcon herramientas, conceptos
y maniensmos
de] XXI:obulato, kimchi,
soja, esferas, algas.. Naturaleza,curvas,
sensualidad, exotismo: eso fue el modemismo.Eso es la modernidad.--
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gndolin
dele~enda
El famosoviolinista inglds Daniel
Hopeser~. el solista del Conderto par~violin de MaxBruchen el
concierto de la Orquestra de Caclaques (dirigida pot lairne Mart~n) de hoyen el Palaude la NIdsica. Spoiler escuchadel compacto
Theromanticviolinist para saber
qu~ os espera.
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Cabra a Sílvia Pérez Cruz, i de Far- cinc fills –en va perdre un al mar–
PAÍS:
España
i els nets.
El Rasol és un dels prota-FRECUENCIA: Diario
ruquito a Joan Manuel Serrat.
gonistes
de
la sèrie Vides aturadesO.J.D.: 12978
PÁGINAS: 34
Què farà La Fura?
que ha emès TV3, però també els
967documental
€
El fil argumental del concert serà TARIFA:
autors del
My friend iE.G.M.: 95000
el periple d’un refugiat
de
To
Kyma,
rescat
al
mar
Egeu hanSECCIÓN: CULTURA
ÁREA: 202 CM² - 24%
Carlus Padrissa és el director escè- cedit material per elaborar els víde10concert,
Febrero,
2017
nic del
que
s’ha pensat com os del concert.

més, perquè els canvis de músics es
facin àgils per al públic hi haurà tres
escenaris i tres presentadors. Jordi
Évole, Gemma Nierga i Carles Prats
tindran breus espais per donar informació o fer entrevistes a activistes i refugiats, a més de fer crides a la
manifestació.e

El violí de Daniel Hope, protagonista del cicle BCN Clàssics
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

El director titular de l’Orquestra de
Cadaqués, Jaime Martín, no dissimula l’entusiasme quan parla de
Daniel Hope. “Som amics. Ens vam
conèixer fent música de cambra
quan jo tocava la flauta”, explica
Martín. “És el millor flautista del
món –replica el violinista britànic–.
Vam tocar plegats moltes vegades,
però recordo sobretot el seu solo al
Preludi a la migdiada d’un faune de
Debussy”. L’un i l’altre es dediquen
més floretes, i aquesta admiració
mútua probablement es notarà en
la gira que passa avui pel Palau de

la Música, dins del cicle BCN Clàssics, i dissabte per l’Auditori
Enric Granados de Lleida, en
què Hope serà el solista en
el Concert per a violí i orquestra núm. 1 de Bruch.
“És la primera vegada que
dirigiré el Daniel”, recorda Martín.
Per a Hope, que actualment és el director musical
de la Zurich Chamber Orchestra, el concert de Bruch
no té secrets. L’ha interpretat
moltes vegades, també al costat del
seu gran mestre Yehudi Menuhin.
“Ell dirigia i jo tocava, i d’ell vaig
aprendre que no has de tocar el violí, sinó oblidar-te que estàs tocant
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CRISTINA CALDERER

i viure el concert, formar part del
concert”, explica Hope, que l’any
passat va publicar un disc
d’homenatge “molt personal” a Menuhin amb obres
associades a la seva manera
d’interpretar.
El programa d’aquesta
gira de l’Orquestra de Cadaqués es completa amb la
Simfonia núm. 7 de Beethoven i amb dues obres de Ferran Sor que s’han tocat poc: les
obertures de l’òpera Telemaco
nell’isola di Calipso i de la Cantata
alla Duchessa d’Albufera. “Una és la
primera obra orquestral de Sor, que
la va compondre quan només tenia
19 anys”, recorda Martín.e
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Rafael Vallbona pre
guanyar el premi F

Silenc
El violinista britànic Daniel Hope, en una imatge
promocional ■ BCNCLÀSSICS

Com el
primer cop
El violinista Daniel
Hope actua al Palau
amb l’Orquestra de
Cadaqués
V. Gaillard
BARCELONA

El violinista britànic Daniel Hope torna al Palau de
la Música Catalana, on ha
actuat diverses vegades,
per oferir un concert al
costat de l’Orquestra de
Cadaqués, dirigida pel seu
fundador, Jaime Martín.
“És una de les meves sales
preferides, és fantàstica,
per l’arquitectura i per la
sonoritat”, diu el músic.
Per primer cop tocarà amb
l’Orquestra de Cadaqués,
dirigida per Jaime Martín.
“Som molt amics des de fa
temps, i sovint hem actuat
junts quan ell tocava la
flauta, però ara serà el primer cop amb ell dirigint
l’orquestra.”
En el programa, el gran
Concert per a violí núm. 1
en Sol menor op. 26 de
Max Bruch, un dels més
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exigents per a l’instrument. Hope va començar a
estudiar-lo als 8 anys i als
14 el va tocar en públic.
“Tot i que fa molts anys
que el toco, sempre em sorprèn per la seva bellesa,
força i energia, i el toco
com el primer cop.”
Completen el programa
l’Obertura del ballet Cendrillon, de Fernando Sor, i
la Simfonia núm. 7 en La
major op. 92 de Beethoven, que Wagner va qualificar de “apoteosi de la
dansa”. Amb aquest programa Hope va obrir ahir
una gira a Castelló, avui tocarà al Palau de la Música
Catalana dins el cicle
BCNclàssics, i després
anirà a l’auditori Enric
Granados de Lleida (11 de
febrer) i a l’Auditori Palau
de Congressos de Saragossa (12 de febrer). Pròximament sortirà el seu nou
treball, For seasons
(Deustche Gramophon),
en què proposa peces per a
cada mes de l’any de diversos compositors. ■

Rafael Vallbona ha escrit una novel·la ambie

Lluís Llort
BARCELONA

“Mai no passa res en
aquest poble de muts,
sords i cecs. I quan passa
alguna cosa ja hi ha qui
s’encarrega de silenciarho. Deu ser el poble on els
silencis fan més soroll, de
tants com n’hi ha”, reflexiona un dels personatges
de Tros. Un silenci de societats en miniatura, encara més si són rurals, que
Rafael Vallbona ha esmicolat en la ficció a través
de la incomunicació entre
un pare i un fill.
Tros va rebre el 25è premi Ferran Canyameres de
novel·la que concedeix
Òmnium Cultural de Terrassa i publica Pagès Editors. La trama té lloc a Al-

representat
són els prot
cipals. “M’h
jar com una
lencis, de ta
pare i un fi
cions derr
Guerra Civ
només els
van parlar
explica Vall

“En una
passen
vides a t
d’una m
monòle
interior
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Divendres,10
DANIEL
HOPE
Cl~ssica
El cicle BCN
Classics
comen~;a
el 2017
arabunrecital delviolinistaDan
Hope.
El m~sic
brit~nicinterpretar~el ’Concert
pera viol[’ deMax
Bruch.PALAU
DELAMOSICA
EATALANA
PALAU
DELAMOSICA,
4-6TEL:932
957200METRO:
URQUINAONA
(L%
L4) PREU:
ENTRE
&8159.E
HORA:
21H B’10%DE DE$COMPTE.
¯ Proticketini~.con~/theproject
MEFIRSTANDTHEGIMME
GIMMES
Punkrock
El pmjecte
paral.lel delI[der deNoFx,
Fat Mike,arribaa Barcelona
amb
el seuarsenaldeversionspunkde
classicsdelrock,el popi el country.
APOLO
NOU
DELARAMBLA,
113 TEL:
9344&400&
METRO:
PARALLEL
(L2,
L3) PREU:
22EPREU
I~NIC.HORA:
20H
¯ Sala-apalo.com
DissaMe,11
GUILLERMO
MCGILL
QUARTET
Jazz
Poc$mesas
despr~s
dela seva
~ltimaactuaci6
a Barcelona,
el
bateriauruguai~
retornaa la capital
catalana
perrecrearla sevadarrera
obra,’Es horadecaminar’(2016).
JAMBOREE
PLA~A
REIAL,17 TEL:933
&91789METRO:
LICEU
(Lg) PREU:
25(
ANTICIPADA,
2gEATAQUILLA.
NORA:
20
122HB2X~-.¯ Proticketing.com/
jamboree
TAILOR
FOR
PENr.UINS
Indie pop
EIsbarcelonins
debuten
deIlarg
arab’WhenWeWereOlder’ (2016),
treball modular
enles formesdel pop
m~sIlumin6si evocador.
SIDECAR
PLA~A
REIAL,
7 TEL:933021586
METRO:
LICEU
(L3)PREU:
7( ANTICIPADA,
&o(A TAQUILLA
NORA:
21H
¯ Sidecar.es
THEDANDY
WARHOLS
Ind/e rock
Autorsd’algunsdels himnesm~s
popularsdeI’indie rock, feia
quatreanysqueguardaven
silenci.
’Distortland’(2016)~sel disc arab
qu~hanretornat. APOLO
NOU
DE
LA RAMBLA,
1&3TEL:934414001
METRO:
PARAblE[
([2, [3) PREU:
23E
ANTICIPADA,
25(~ A TAQUIL[A
RORA:
20H¯ Ticketmaster.es
Diumenge~12
THETEMPER
TRAP
Ind/~ rock
’Thick as Thieves’(2016)~s
tercer ~lbumd’estudi de The
Temper
Trap, respostaaustraliana
a U2,Radiohead
o Muse.BIKINI.
AVDIAGONAL,
547TEL:933220
800METRO:
MARIA
CRISTINA
(L3).
PREU:25~ PREU
ONICHORA:
20H
¯ Ticketmaster.es
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Dilluns, 13
SKUNK
ANANSIE
Rock
SkunkAnansies6n els protagonistes d’aquesta
setmana
del Festival
Mil.lenni.’Anarchytecture’
(2016)
ds el tffol m~srecentd’aquests
brit~nicsquevanviure el seu
moment
de m~lximapopularitat
a finals dela d~cada
dels90. RAZZMATAZZ
ALMOGAVERS,
122TEL.:
933 208200 METRO:
MARINA
PREU:32EPREU
ONEHORA:20H
[]15% DE DESCOMPTE.
~’~ Entradasdevanguardia.corn

XEBISFIndiepop
Poetadel pop,el cantautorgiron[
XebiSF,undelspreferitsdecompanysde gremitomNachoVegasi
Adri~Punti,acabad’ampliarla seva
nbmina
discogr&ficaamb’Tibidabo’
(2017).SIDECAR
PLA~A
REIAL,
7 TEL.:
933021586.
METRO:
LICEU
(L3) PREU:
5( ANTICIPADA,
8¢ATAQUILLA
HORA:
21H¯ Sidecar.es
Dijous,16
BOB
LOG
III Blues
Heroidel bluespunk,despr~s
deset
anysd’exili, el 2016passataquest
carlsm~tichomeorquestrareapareixia amb
dosdiscos:’GuitarParty
Power’
i ’Bump
or Meow
Vol 1’. MARULA
CAF~
ESCUDELLERS,
49TEL:933
187590METRO:
LICEU
(L3) PREU:
12E
ANTICIPADA,
&5~ATAQUILLA
HORA:
2130H¯ Marulacafe.com

Dimarts, 14
MURTA
ENSAMBLE
Cl~ss/c~
Prenentpart enel cicle SantPau
de Mdsica,la formaci6barceIonina s’endinsa
enI’esperit
romantic de Robert Schumann
per redescobriralgunesdeles
partitures mds[ntimesdel compositor. SANT
RAURECINTE
MODER- HELMET
Rockalternatiu
NISTASANT
ANTONI
MARIA
CLARET, Page
Hamilton
i els seushansignat
157 TEl: 935565577METRO:
unnouesclatderiffs lacerants
SANT
PAU-DOS
DEMAIG
(L5) PREU: i dtmesmarcialsarab’Deadto
IOEPREUONIC
HORA:
the World’(2016). RAZZMATAZZ
[] 20%DE DESCOMPTE.
2 ALMOGAVERS,
&22TEL:933208
¯ Santpaubarcelona.org
200METRO:
MARINA
(L1) PREU:
22~
ANTIEIPADA,
25~ATAQUILLA
HORA:
Dimecres,15
20H¯ Ticketmaster.es
ILLYAKURYAK!
&
VALDERRAMAS
Mestiss~tge
THEUPPERTONES
Ska
L’aventurasonoradel t~ndem
Labanda,nouprojectedeMr.
argent[formatper DanteSpinetta T-Bone,
referentdeI’escenaska
i Emmanuel
Horvilleur,presenten internacional,recuperen
sons
a Barcelona
el seu~ltim elapd,
jamaicans
dels cinquanta
i seixanta
’[.H.O.N.’ (2016). APOLO
NOU
comjamaican
boogie,calypsoi
[A RAMBLA,
113. TEL:934414001 mento.SIDECAR
PLA~A
REIAL,7
METRO:
PARAbLEL
(L2, L3) PREU:
TEL:933021586.METRO:
LICEU
(L3)
g~-ANTICIPADA,
IOEATAQUILLA.
ANTICIPADA,
23[ A TAQUILLA.
HORA: PREU:
2030H¯ Ticketea.com
HORA:
21R¯ Sidecar.es
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CL.,~SICA

El valor del silencio
XAVIER
SABATA
Y FORMA
ANTIQVA ciente ejemplo de William
Aar6nZapico.director Temporada Christie en el Auditorio NacioIbercameraPalaudelaMOsica
nal de Madrid, detener el conBarcelona,
7 defebrero
cierto par la injerencia no de
uno, sino de tres m6viles y no
JAVIERP~REZ
SENZ pocas toses que arruinaron insNadie valora m~sel silencio que tantes de gracia en su debflt en
los mflsicos. Lo necesitan coma la temporada de Ibercamera al
fuente de paz y serenidad en un frente del can junto barroco Foroficio que, en definitiva, trabaja ma Antiqva.
con el sonido. Tambi6ntiene el
Noserfi par falta de avisos,
silencio una importancia vital
pero los teMfonos m6viles sien un concierto, pero eso ya es guen sonando en pleno concierharina de otto costal. E1 mattes to. Y se siguen cargando muen el Palau, el director asturia- chos matices, fruto de duro trano Aar6n Zapico tuvo motivos bajo en los ensayos: conseguir
sobrados para, siguiendo el re- trupianisimos etdreos ;7 ese jue-

go de crescendos y descrescendos que anima la mfisica barroca no es tarea fficil. Precisamente la fantasia en las dinfimicas y
el vigor ritmico son cualidades
que definen el sello personal de
los hermanos Zapico --Daniel
(tiorba),
Pablo (guitarra
archilafid) y Aar6n(direcci6n
clavicdmbalo) , motor artistico
de Forma Antiqva.
La luz y el espiritu festivo de
la Mdsicapara los reales fuegos
de artificio de Georg Friedrich
H/indel abri6 un programa admirablemente construido, en
un viaje desde el esplendor cortesano de la mflsica instrumental barroca en la primera parte,
al clima de recogimiento de la
mfisica sacra en la segunda, con
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el protagonismo vocal del contratenor catal~n Xavier Sabata.
Curioso viaje, desde el derroche a la sobriedad, en el que, a
medida que iban disminuyendo
los componentes del grupo, se
ganaba emoci6n. No lograron
evitar asperezas y problemas
de afinaci6n en la primera parre, pero ofrecieron detalles sop
prendentes en la articulaci6n y
el arco dinftmico. Hubo m~ts
equilibria y finura en la segunda suite, con piezas de Purcell,
Telemann y m/ts Hiindel; dos
minuetos de la Mfisica acudtica
y el Air-Allegro del Concerto
Grossomira, 5, op. 6, cuyoepisodio m~ts delicado fue arruinado
par un m6vil ;¢ algunas toses
persistentes.

Tambi6nXavier Sabata rue a
m~is en sus intervenciones. No
anda sobrado de volumen y, en
una sala comoel Palau, su voz
qued6 tapada por el conjunto en
algunos pasajes del Stabat Mater de AntonioVivaldi. Lo compensa con el acierto expresivo y
la exquisita musicalidad, que alcanz6 momentosde gran intensidad en el Pianto della Madonna, de Giovanni Felice Sances.
En el tramo final, tras una
transici6n instrumental en la
que cautiv6 el toque claro y natural de los hermanosZapico, el
viaje musicalculmin6en la intimidad de la voz a cappella de
Sabata en el maravilloso/re Timeas Maria de Tomf~s Luis de
Victoria.
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Palaude la M,~sica/ Sant Jordi Club / PobleEspanyol/ BARTS

Miguel
Campello
24 de febrero
BARTS.21 horas

Taburete
GiraDr. Charas
11 de matzo
Sant Jordi Club
22 horas

~,Hacefalta algo mSsquepan, agua,
amory vino?MiguelCampel]o
lo tiene
daroy sabequeparaser feliz no hace
falta muchom~s.Por esoha ~ulado
asl su nuevotrabajo, Agua,pan, amor
y v/no (2016), un nuevocompondlo
de grande~canclonesque combinan
el rockconla rumba,
el hip hopy el
flamenco,MestizaJecontodeslas de
la ley y conla ca~ga
po6ticaquecaracterizan las siempresugerentes
letras
del cantentedeElbicho, queaqul se

Dulce Pontes
31 de marzo
Palau de la Mdsica
21.30 horas

=E]ectmcho~s
connewageperu tranquilito’. Medioenbroma,asi deflnen
Taburetesu estilo de popreposado

Como
unafuerzade la naturaleza,
DulcoPo~escons~gue
elevar el
folclore desu pois a alt|slmascotasde
emotiongraclas a una ~z portentosa

otras m(Jsicas.Fundada
en Barcelona
en2014por los madr]leflosGulllermo
B~rcenas
y AntonioCarre~o.la benda
debutbconel disco Trestequilas
(2015)yens61oun afro ya se hab|a
hechoviral. ConmSsde10 millones
de rsproducoiones
en Spoti~y,el gmpo
ha conseguido
girar por toda la Penin-

In
D~Charas(2016), un babajoen el que

Caetano
presenta Teresa
28 de abril
Palau de la Mt~sica
21.30 horas
CaetanoVelosovueivea Barcelona
kasla histbricay kiunfal gira ~on
Gi]bertoGil, enla quelos dosastros
dela m(Jsicabrasi]et~acelebraban
50afios decarrera. Enestaocasibn,
el genial cantautortambi~nIlega con
unamagnlfica¢ompetiia:]a cantante
desamba
TeresaCrJstina,unaartlsta
quehlpootlz6consus interpretaclones

Amaral
Concierto
despedida
de gira
Poble Espanyol
22 horas
Durantelos 01tlmosdosaltos, Amaral
no hen paradonl un momento,/~cturna/, su s6pUmo
disco, hasignificadoun
pasoadelanteparae] dOozaragozeno
y el ~xitodesu gira les haIlevadoa
actuarnosblo por todoel terdtodoespa~olsino tambi~npor Latinoam&rica
y diversasciudadeseuropeas.Setrata
de un vabajom~soscuro, m~sintenso,
m~snoctumo,que JuanAguirmy Eva
Amaralya presentaronen el Guitar
BCNel afio pasado,deJ~ndonos
con
genasdemSs.Espor eflo qua, fleles al
festival, ahoravuelvenparadespedirse
de estagira triunfal y empezar
una
nuevaetaga. Puntoy agade,pues,en
unatrayectoda impecablequecmce
d~coa disco y queya es un aut6nti¢o
referente del pop e~l que mejor
combina
actitud, desgoartistico y
proyeccibncomercial.
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SantJordi Club/ Auditoridel Fbmm
/ BARTS

Muchachito
& La Banda
de El Jiro
25 de marzo
BAR3"S.21 horns

Hindi Zahm

CQu$foe de aquel MuchachltoBombo
Infemoquesblo consu gu~ta~a
y un
bombomontabaunossaraosde antoIogla?Puessiguebien vivo, aunque
O]timamente
se hadejadoIlevar por e]
funkross fmn~tlcoy hapublicadoIo

16 de matzo
BARTS.21 horas
Homeland,
el celebradotercer disco
de la cantantemarfocluiHindi Zahraes
comoun cuadernode bit~com,un viaje
por ]as m0sicas
de su pals, peroque
tambl6nhaceIncursionesen]ugares
comoCuba,Jordenla, Andalucla,Egip
to o Itolla. Enestascanclones,
Zahm
ha querldomezclar"dtrno~ cubanos

parar y volver a casaconun~sondsa
deoreJaa oreja.

marroquies
conpemusiones
indias ...",
todo comandado
por unavoz cristalina,
conmlcesenel jazz, e] blues,el folk
y la chanson
francesa,y conunbrillo
unaNorahJonesmediterr~nea.En
Is soductomm0slcade Hindl Zahm
sentlmes
el sol, el oc6eno,
el deslerto,
las monta~as
del Atlas., perotombl6n
Paris, donde
se torminbdegrabarel
disco. Unasensad~bn
de a~entum
y
libedadaut~nticamente
contagiosa.

Loquillo

Saludy RockandRoll
13 de mal@
Sant Jordi Club
+ Los Bengala
20.30 horas
SI no foemporqueslgue plenamente
enactlvo, Loquillo serla unaleyenda.
Perola trayectoria de Jos~MadeSanz
no se detlenenuncay Io menosque
podemos
decir de 81a estasalturas
es quees toda unainst~uci0ndel
rock.’roll espa~ol.Sb]oel pasado
2016public6 dosnuevasretorenciasa

Damien Jumdo

BARTS.21 horas

Scott Bradlee’s
Postmodern
Jukebox
8 de abril
Auditori del F~)rum. 21 horas

o Lovefool?
SI tiene cuHosldad,
satlsfacerlaesf~cll: el planlstay armgllsta
Scott Bradleehaceafios quese dedlca
a hater realidedesta fantasiaconunas
versionesluminosasy Ilenas de swing
quele baronsentlr cornosi estuviese
dentrode unmusical.Unamarav~llesa

m~sque un blues mamvllloso.
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Elefantes
Gira de teat~
NueveCanc/ones
de Amor
y una de esperanza
31 de matzo
BARTS.21 horas
iQui6nhubiem
dichohacesb]o ires
~l’~s, queE]efantesvJvidanuna
segunda
Juventudsomo]a que est~n
vlvlendol Shuarma
y comp~lase reunleronen 2013despu~s
de unsilenclo
deochoaltos y sorpmndleron
conE/
deocemnto,
un disco que mostrabaal
grupode Barcelonaen un espl~ndido
estadodeforma. Porsi fuempoco,durante]a gira deastotrabajo, se empezb a gestar Nueve ~ de amor
y unade esperanza,unaco]eccibn
dengevascanciones
enlas que, SIR
perdersu sello Inconfundlble,se han
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BARTS

RickAstley
50 Tou~. Per~ The
~ Hits
& Songs
fmmhis new album
29 de abril
BARTS.21.30 horas
S[, Rid,( Astleyhavueltoy Io hahecho
po¢la puertagrande.Sunue~odisco
50 (2016) haside n0mem
I en
ReinoUnidoy esta 2017est~ agotando
las enb’adas
desu gira brit~nica a un
ritmo dev6rtigo. El deLancashire,
pues,I]agaenplenalorrna y dlspuesto
a compartlrsu vlgomsasegundejuventudconsus fans catalanes.Lo har~
conun conclerto donderepasar~todos
susgrandes6xitos -quiennohabailado al r~rno deNeverg~nnagive youup
o TGgether
f~rever?- Y quetambi~nincluir& las flamantasnuevascancio~es
quela handevueltoa la actaalidad.

Adriana
Varela

Ute Lemper

Last Tangoin Berlin
7 de abril
BARTS.21 horas

11 de mayo
BARTS.21 horas

La grandemade la cancibnbadlnesa
welvea Barcelonacon un espect~culo
dedlcadoal tango,Conocldapor sus
interpretaciones
deKurt Weill y del
repedadode la Alemaniade entrague-

m~sIntemac]onales
del tango. Ha
compe~do
escenadocon Paul Anka,
Liza Minnelli, CeliaCruz,Jeaquin
Sabina, Serrat y muchos
m~s,aunqueen
su 01timodisco, Adr/anaVare/ay piano
(2014)se presentaconel 0nicoacompaltamientodelas 88 taclas blancasy
nagras.E] tangode 1937Por/avueita,
de Jo~~ne]li y EnriqueCardlcamo,
es el pdmertamadel disco y tambi~n
el titaic del espect~culo
quepmsentar~
en el Guitar BCN:un redederlocon
plezasdel mismo
"llnelll y deCarlos
Gardel, EduardoPereyra,SebasU~n
Piana, JoadulnScbinay LudoDemare, en~eotms,con el piano de Mamelo
Macr],la guitan-adeRaft]elVarelay el
bandone/3n
de Walter Casbo.

EIs Amics
de les Arts
PresentanUn estrany poder
4.5 v 6 de mavo
BARTS.21 horas

Amadou
& Mariam
12 de may.9.
BARTS.21 horas
La m0sicade Mali ltene en Amadou
Bagayokoy MaltamDoumblasu deo
m~svlbrante, La pareJa,quese coneclb a finalesdelos 70enunInst~tuto
para clagosde su pals, comenzaron
a despuntarconsus interpretaciones
debluesde Mall, perosu personalidad
inquietales ha Ilevadoa experimentar
siempm
con nuevosso~idosy colaborar conm~stasde otros g~neros
y latitudes. Unapruebadeello es e]
disco queles IxoduJoManu
Chao.D/manche
a Bamako
(2006). o el &lbum
Folila (2012),untrabaJoenel quecolabocadana~stascomoBertrandCantat,
Santigold, y miembms
de gruposcomo
ScissorsSisters y TVon the Radio.
Ahorapmsentan
La ~n fugon (2017),
una nuevacoleccibnde cancionesque
ya esperamos
disfrutar e~directo.

VuelvenEIs Amicsdeles Artal M~s
de dosadosdespu~s
del magnifico
N~n~s
d’entrar hi ha sempre
e/ dinousaure(2014),el cuartetobarce]on~s
anuriciadonuevodisco parapdncipios
deafio. El fichajepot SonyMusicy el
hechode que el escoc~TonyDoogan
(Belle & Sebastian,Mogwai,Teenage
Fanclub...)se hayaencargado
dela
praducclbnhaconpensarque este
nuevodisco adrlr~ unaamblc]osanue=
va etapa, despu~de hadercen’ado
otra conel directo10anys(2015),
querepasaba
los pltmerosdiez ados
de carremde] popular gmpode pop.
Fieles al GuitarBCN,EduardCosta,
JoanEnric Barcelb,FerranPiqu~y
DaniAlagret, presentar&n
la$ nuevas
cancione$
cuandoestar~ncasi ee]ldas
del homo,unascancioneeque eeguro
marcar~nla bandasonora de muchos
este 2017.
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~

BARTS

CoqueMalla
E/~tt/mo hombre
en/aT~erra
19 de mayo
BARTS.21.30 horas

Agnes Obel
2~
BARTS.21 horas
Resultaimposiblenocaer enel
hech~zo
dela m(Jsi~ade AgnesObe].
Lacantantee instrurnen~stadanesa,

Abel Pintos
24 de mayo
BARTS.21 horas
AbelPint¢~es sin dudeunode los
adistas m~simportantesde la escena
musicala~gentina,y desdeluego,
ning(,n desconocido
en Espa~a.
E] prbximo24 de marzopublica en
nuestropals su ~dbum
11, undisco con
el quetrlunfa al otto ]adodel Atl4ntico
desdehate mesesy que ~ontiene
compos]ciones
tan poderosascomo
Pa~Jaro
cant~,queahoralanzaaqul

Pat Metheny
& Gwa~ym
Simcock,Unda
Oh& AntonioS~nchez
27 de mayo
BARTS.21 horas

P.19

la mOsi~ade~udade Philarmonics,
donde~ozy piano adquidancasi todo
el protagonismo,
y consolid~su personallsimodiscursoconAven6ne
(2013),
donde]a in~tmmentacibn
cogla m~sy

La Vanguardia
Monográficos Especiales

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 3-5,7,9,11,13-15

O.J.D.: 120418

TARIFA: 209710 €

E.G.M.: 586000

ÁREA: 6030 CM² - 670%

SECCIÓN: MONOGRAFICO

10 Febrero, 2017

Guitar Bcn 2017

09

Apolo

Le(
Benavente
Pmsenta2
16 de febrero
Apolo. 21 horas
El grupo]ldemdopor el cantantey
teclista Abraham
BobawJelveconun
segundo
trabaJotins inumplrenel

The
New Raemon
18 de mavo
Apolo. 21 horas

Deaquellafant&stioa bandade emo
rc~k surgib un proyectomuchomSs
personal queha madurado
en el
t~empo
y que~, dia dehoyes uno
de los proyec~os
m~ssblidos dela

Animal
26 de mavo
Apolo. 21 horas
Animalvuelven=d Guitar BCNun
ahodespu~y convedidosen el
gruporeve]acibnde2016.Si enaquel

el de "l%e NewRaemon.El ~ ego
de Rambn
Rodrigueznacl6 haceuna
d~cada,tras la disoluclbnMadee,
le

P.20

ndstlco$,Ahom
despidenla glra desu
debutMdsen/Id de/es paraules(2016)
conun01tlmoconciortoenBarcelona
queclerra un clmulopen~cto,M4sde
cien conciertos, n~mero
unoenRadio
Flab~a~,r~cordedevisualiza~iones
en las redes, GrupoRevelacibnen
los Pmmios
Arc 2016... Consb]o un
a~ode vide, el gmpolideradopot el
Sr. Smizzali~s Gokuha consolidado
su mek~:licay b~lablemezclade pop,
reggaey soul. Animalya nosonuna
prornesa,sino unaflrmerealidad.
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Bikini

Gary Lucas
Tributeto
Jeff Buckley
6 de ma3Lq
Bikini. 21 horas

Bigott
PresentaMy
27 de abril
Bikini. 21 horns
El zaragozano
Borja Laudotiene canclonesparaparar untren y todasson
buenas.Lo dernuestran
los ochodis*
cos queha publicadoen sus primeros
diez aSosdetrayectoriaartistica, una
cifra quemuchos
no consiguen
ni en
unacarrerade d~cadas
y que~l parece producirsin despeinarse.Su~tima
referencia,Myfriends are dead(2016),
es unanuevamuestrade su talento
paraconstruir canciones
popcercanas
a la pedeccibn,siempredentro deuna
est6tica indie quecoquetea
conel
weirdfolk e inclusoconunaespecie
depsicodeliasuavequenosinvita a
levitar porel espacio
exterior.Bigott
es unodelos grandesreferentesde la
siemprevibrante escenade su ciudad.
iunto a El Ni~oGusano.
Tachenko
o La
CostaBrava.

Cualquieraquehayavivido la d~cada
delos 90consuficientecuriosidadmusical sabr&queGrace,del maiogrado
Jeff Buckley(1966-1997),es uno
los discosm&serr~cionantesdelos
queaparecieronenaqualladecada.El
guitarrista GaryLucas,quecontribuyb
en la composicibn
de dosdelas cancionesdal disco*Mojopin y Grace-,
rinde homenaje
al genial cantautor
califomianoconA touchof Grace,un
espectdcalomultimediaquerepasala
carreradeesteirrepetible~ngeldela
m~3sica.
Dela vozdeJeff BuckleysSio
se puede
encargaralguientan vers&til
como
Ales,soFranchini,qalz&sel I~nico
cantantecapazdehacerrevivir la
autenticamagiadel autor de Grace.

LoA,
Presentacibn
nuevodisco
25 de may~
Bikini. 21.30horas

Jack Broadbent
17 de mayo
Bikini. 21 horas
Nonecesita nadam&s.Como
si se
tratase de un RobertJohnsonposrnm
demo,a JackI]roadbentle basracon
su vozy su guitarraparaincendiar
cualquierescenario.YaIo hizo enel
Guitar BCNdel aSopasadoy fue tan
espectacularque no hemosdudado

P.21

L.A. sonlas iniciales deLluis Albert
Segura,un s~permQsico
de rock que
tocatodaslas teclasdel genero,pero
tambiensonlas iniciales de Los/~ngeles, la vibranteciudadquele gustafrecuentarcuandonoest& ensu Mallorca
natal. La ambig0edad
dal hombre
noes casual,al contrario,porque
la
envalverlea invitar. Y. si enla visita
m~sicade Seguraes tan potente como
anteriorpresentaba
Alongthe trail of
Tears(2015),ahoraIlega conun nuevo la quesale dela granurbecaliforniana
y tan luminosacomola quese produce
trabajo. Portrait (2016),undiscoque
bajoel sol del Mediterr~.neo.
Cantante,
le confirmacomounode los mejores
muliiinstrumentista
y compositor,
el
bluesmen
de su generacibn.Pesea
lider deL.A. es capazde ponersea
provenirdela Inglaterrarural, Broadla altura de los grandeshombres
del
bent cantacomosi se hubieracriado
rock altemativoestadounidense,
con
en los pantanos
del Deltadel Missiscanciones
quese adhierena la piel
sippi y domina
el slide como
si hubiera
con
una
fueFza
inusitada.
Comprobadlo
vendidoSualmaal diablo enun cruce
endirecto conlas queformar&n
parle
de caminos.Site Io perdistela pdmera
desu nuevotrabajo.
vez, iahoraya no tienes excusa!
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Luz de Gas

Rosalia
& RaOlRefree
23 de marzo
Luz de Gas. 21 horas
Hasta~hora, Ra01Fem~ndez
Refree
hacombinedo
su te]ento conel de
er[istas comoSIIvia P~rezCruz,
Veneno,La Mala Roddguez.Lee
Renaldoo Christina Rosenvlnge,

slempreconrosultadossorprendentes.
Como
un rey Midasde ~a guitermy
la producclde,el m0slcobarcelon6s
consigue
slemprehaosrbrlllar nuevas
adstasenlos cantantesconlos que
colaboray pronto habr8que sumara
la lista la jovencantaora
deflamenco
Rosa]ia,queya ha trabajadoantescon
Chicuelo,La Fumdels Bausy Roclo
M~quez.Fem~ndez
y Rosalla se han
aliedo paregrabarLosAnge/es,
en e]
querlosgo y tradlclde se combinen
con
granbelleza. Este2017ser~el a~o
en que muchos
se enamorar~n
de la
pnxllgiosavozde Rosat]a.

Diego Vasallo

FmdiLeis
11 de mayo
Luz de Gas. 21 horas

Ba/adaspareun automdrato

Coriolib
+ Pantaleb

2 de marzo
Luz de Gas, 21 horas

I:h-",=~mtan
LaTremo/or
y/’Apartament
21 de abril
Luz de Gas. 21 horas

Como
unacatestr6flca expedicibnal
6dico, asl se ImaglnaDiegoVasa]lo
su disco Baladasparaunautorretrato,
unt rab~jo]leno deluossy sombras

TheWittmoreClub

Fred] Eels ha con~didoen muy
p~cot]empoen unade ]as VOCOS
m~sorlglnales dela cancl6ndeautor
aspef~la contempor~nea.
Nacidoen
Sent]agode Compostela
en 1987,
vio refrendadosu talento cuando
su
perfil de Soundcloud,
dondecomparda
sus pdmeras
canciones,superblas
4~0.000escuches.Fuee] disparode
salida de unacarrerametedricaque
comenzb
en e] circuito decantautoras
del nodeyenmuypocot]empoIleg(~
alas pdnclpaki~cludadesde Espaf~a,
agotando
las e~tradesen Madridcinco
vecosconsecutlvas.
Leis Ilevar&su
po~tlcacapacided
de seduccibn
al
Guitar BCN,aprovechando
la salida de
su segundo
trabajo, ]a cont]nuacibn
del
tentSstidodebutD/asgrandee
(2015).

Do~de los mejorosgmpos
de popcata]6n de la actualidadpeesentan
nuevo
disco enun doblecadeldelujo. Porun
ledo, Coriol~vuelvena la cargaconLa
Tmmo/or
(2017). El segundodisco
los del Maresme
Ilega tras su magnifico pdmertrabajo, Debut(2014), deride
los de Carlos Chacbn demo~ su
fent~st]codomlnlo
del lenguaJe
del folk
popestadounldense,
Ileno dematlcesy
conun dlrecto Intansoy poderoso.Por
otro lado, los terresenses
Pantelebn,
lideradospor Gerardde Pablo,se
consolida~ancomouno de los grandes
nombros
a seguir conel espl6ndido
Reina~ictoda(2015) y ahomvuelven
con L’apanamem
(2017), un trahajo
quereaflrmasu s~berhaosrde a~t6nt]cos arte~no~pel poprock mel6dkio
m~scoldestay luminoso,

MetroBarcelona

Consulta
preciosen gultarbcn.com

La Shica
19 de abril
The Wittmore Club
Cenay concierto. 21 horas
Unose dedkiaa esto del espeet~cu]o
paraser un pocom~sfoliz y parahacer
felices a los dem&s.
Unegoismo
alb,uista,en~etener
es hacorteliz, evadir,
elevarunpalmodetierra a la gente
durenteunrato. Estesuelocot]dlano,
normalmente
embarrado
y repetitivo,

per e] que vamosavanzando
nuestras
vides. Algunoseonm&sfortuna que
obos. He conoddoa una compa~era
queconsigueeste peque~o
/ granmilagro. Trabajarconla Shictt duranten~s
de un afio y medio,meha conectado
conel m~sprofundodel oficio, de
Del 6 de febrero al 30 de matzo
esta be~d]tooflo]o. Heredoscub]edo
Metro Barcelona: Diagonal
la pasibn,la obsesibn
pot actuar,por
Exposici6n de fotografias
superarse,parasacarIo meJordeuno.
Heside c~mpllcey tembl~nespectador
de esta misteriosaenergiaquerodeaa

Les 1001
nits del
Guitar Bcn

El Festival deGuiterradeBaros]ona
nac]6haos28 afio~ dela mano
del
guiterrlstajapon6s
Ichiro Suzuki.

La pemostmci~n
de esta evo]udbn
sonlas fotograflas quevemos
en esta
muestra;y Io queconfiereunvalor

Paula
Dominguez
5 de matzo.2 de abril.
7 de mayoy 4 de junio
The Wittmore Club
Brunch
Malaguefia
establec’]daenBarcelona,
Ikienciadaen]a modalidad
de flamenco
por el Taller deM0ekis,ha ¢olapemdo
en proyectoscomola CubanSound
Project, de Demetrlo
MuNz,Actltud
Mada
Merte(Argent]na), la Orquestm
SInfonlcadeGalicia, la Orquestra
Sinfonicadel ValiSe,las bandas
Municipales de Bame]ona,
SantiagoAoserde
y la Ull del TallerdeM0sids,Lenacay,
Pat~x(Medrid),.. Haactuado
y parfidpadoentrahajosdiscogr~flcos
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Guitar Club

David
Fiuzynski’s

Cdlido Home
Presenta"ronesandShapes

Ram!
B/amlPan-As/an
MictoJam!
24 de febrero
BARTS Club
Grupo invitado:
20.45 horas

24 de matzo
BAR3"SClub. 21 horas

On The Raw

/,Qu6tienenquavet los estudiossutxe
los cantosdelos p~jarosdeO]ivier
Mes~iaen
y Ica groovesdel raperoJ
Dilie? SbloDavidRuczynsklpod|a
unir dos mundo~
aporonfomente
tan
aleJados
el unodel otto mlentrasse
adentmenel Inabarcableuniversode
la m~sicamicmtonaLComandando
la navedeia Microjam
Bandde la
Unh~midad
de Berklee,ia viduosaguitarra del fundadordeIo~ funk rockers
ScreamingHeadlessTomosexpande
el espectro
del jazz, el rocky ies
m(~sicas
de] mundo
uti]lzandoies notes
quaexlston entre los 12sem~tonos
de
unaoctava,es decir, las notasquase
esconden
entre las foclas del piano.

Bambikina
17 de marzo
BARTSClub. 21 horas
Barnbildnaes el gmpodeEsther
M~ndez
una esp]6ndidacantante
extreme~a
quaha hechodel folk-rcck
sehade ident~ded.
Traspublicarsu
EPCaravana,
actuaren el circu~tode
clupesmadrliei~os
y figurar enel top
ton de los grupo~espai~oleeconm~s
proyecclbn
dela revIsta RollingStone,
pr*-,~entaahom
su debuten largo, el
disco Referencias
(2016), conun sonido ~ personal,qua le acercaincluso
a la psioode]ia.Folkpo]vodento
y frontedzo,llano deim~genes
del oeste,un
pococomola mOsica
de Ca]exicopero
cernbiando
el desiedode Arizonapor
el paieajedesu Jaralzde]a Vetonatal.

C~lidoHomesbnAnnaAndreui
EduardPages,duesguitarres i una
veuquaevoquen
el millor del folk
nord-arneric&
anlbel seusegontreball
Tonesandshapes(2016). Labdlientor
dela veud’ella arabel contrapunt
greu
dela d’ell enstransporten
a unIloc on
el paisatgei la naforaes fusionenamb
els somnis,unacombinaci6
perfectamentbressoladaper unesguitan-es
imaginat~ves
i suggeddores.
Aquesta
senzilie~aac~stica,transportada
a
I’escenari,es convertoixenunaproximitotJrresistibiequarecorda
]’encant
mlnlmalietodais Kingsof Convenience
iensfa vietjar a terrltorls conguents
abensper veuscorn KarenDalton
I grupscomTheWalkabouts
o T~e
Handsome
Familyi 6s qua, ~.perqu~
no?tamb~ensels imaginem
a la
bandasonorade TrueDefo~/ve.

Joan Colomo

exlmordinariaparela sorpresa,un sentido del humoragridulcey uncarisma
al aieancede muypocos,el mOsico
del Montnngm
es un eiemenfoimprescindibiedel paieajepopdenuestro
20 de abril
pals. Antiguointngmntode gmpos
BARTSClub. 21.30 horas
como~e Unfinished Sympathy,La
C61ulaDurmienfo
o Zeldun,hasldo en
solltarlo cuando
su creatlvldadse ha
Joan Colomees muchom~sque el
desbordado
per
compieto
y cuandoha
afdsta contoquesdegenialidadqua
fodos oonocemos:
hoy en dla pedemo~ vertido su inim~ableuniversopa~oJier
decir quaya se ha conve~do
en toda
enies candones
de ¢incodiscos,el
81timodelos cuales,Sistema
(2016),
unainstitucien. Especialmento
dotodo
pmsontor~
en el Guitar BCN.
parala melodia,conunafocilided

al cuello, ie armbn]ca
a punto
y unapotentebandedutr&s,

CarmenGarcia

CescFreixas

21 de abril
BARTSClub. 21.30 horas

BARTSClub. 21 horns

Carmen
Garciano acabade aforfizar
en el mundo
de la m0elca.Aunque
Sk/(2016)seasu "pebuf’ tofolmenfo
ensollforio -auto as, encabezado
con
su nombre
y apellldo-, la canfonte
y compositom
ya habia publicado
ante~cinco disoosbajo los nombres
de Carmen
Virus, Carmen
y Maine
Coon.Es un bagajem~squa notable
sobreel qua esta expedmentoda

SusoSdiz
5 de mavo
BARTSClub. 21.30 horns
SusoS~izes el granm(,slcoen la sombra del popeopafiol. Conuncurriculum
quaqulta el hlpo,euteconlpositor,
anegllstay productorhaparticlpado
en cientos degrabacionesaportando
siempreun factor de rigor y desgomuy
entendemos:
SusoSaiz es nuestro
DanielLanoie.Conunosinicios
ligadosa la m(Jsicacontempor~nes,
de vanguardie,el mt~sicomaddle~o
-aunquenacidoenCt~dlz- slemprese
ha caractodzado
por aportor ambientos

Mazoni
25 de mavo
BARTSClub. 21.30 horas

en directo junto a unrepasodesus
grandes&xitos. Adam&s,
Pla recupem
el cata]&ny cierra el par~nto~s
qua
habiaabiertocone] discoanterior, qua
emintegramonte
en ingles, vo]viende
a ]a IInea marcada
pot dlsoostan embien~t~coscomoEufdria 5- Esperanga

0 (2009),Rnsque/amortenasepa~
(2011)o ~ la p,~ncesa
(2013).
zoni, deslumbraba
conel fant~stico 7
songsfor anend~ass
night(2016),aho-
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UnaocasibnInmejorablepara de~
cubrir cbmosonar~el n ue~,~Mazoni
en un conoiertode pmximldad
y una
formacibn
detrio.
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Lebn
Benavente

Rosalia &
Radii Refree

16 de feb~ero
Apolo. 21 horas
Ant. 16 E/Taq. 20 E

23 de marzo
Luz de Gas. 21 horas
Ant, 20 (" / Taq.24

Miguel
Campello

Cdlido Home
BARTSClub. 21 horas
Ant. 12 E/Taq. 15 ~

David
Fiuczynski

Muchachito
& La Banda
deEl Jiro

24 de febrero
BARFS Club
20, 45 horas. 25 ~

24 de marzo
BARTS.21 horas
De 18a 23E

Diego
Vasallo

Damien
Jurado

2 de marzo
Luz de Gas, 21 horas
20 y 25 (~

30 de marzo
BARTS,21 horas
25 E

Taburete

Dulce Pontes

11 de marzo
St. Jordi Club. 22 horas
De 18a 50(~

31 de marzo
Palaude ia Mt~sica
21.30 horas. De18 a 54 (~

Hindi Zahra
16 de marzo
BARTS. 21 horas
25, 30 y 35 ~

Elefantes
BARTS.21 horas

Bambikina

Ute Lemper

~1._7
de~.m~rz~o
BARFSClub, 21 horas
Ant. 12 ~/Taq. 15 E

7 de abril
BARTS,21 horas
Desde 25 E

Scott

Rick Astley

Loquillo

L.A.

Bradlee’s
Postmodern
Jukebox

29 de abril
BARTS.21.30 horas
35y45E

13 de ma3/o
Sant Jordi C~ub
20.30 horas. 30 (:

25 de mayo
Bikini
Ant, 15 (:/Taq. 18

EIs Amics
de les Arts

Jack
Broadbent

Animal

4 5 6dema o
BARTS. 21 horas
De18035E

17 de maYo
Bikini. 21 horas
Ant. 22 E ITaq. 25 E

SusoSdiz

The New
Raemon

8 de abrii
Auditori del Fbrum. 21 horas
De36a46E

Joan
Colomo
20 de abril
BARTSClub. 21.30 horas

5 de mayo
BARTSClub. 21.30 horas
Ant, 18 £/Taq. 22 ~

Coriol&
+ Pantaleb

Gary
Lucas

21 de abril
Luz de Gas, 21 horas

Carmen
Gamia
21 de abril
BARFSClub. 21.30 horas
Ant, 15 E/Taq, 18 E

18 de ma3Lo
Apolo. 21 horas
Ant. 18 E/Taq. 22 E

Caetano
presenta
Teresa

BARTS Club
21 horas. 12 (~

Fredi Leis

Gabriel
Don Ross &
Sopeha
Pipo Romero 0 de"u~9~Lo
19 de mayo
BARTSClub. 21.30 horas
Ant. 15 E/Taq. 18 £

BARTSClub. 21 horas
Ant. 15 E/Taq, 18 E

Agnes Obel

Abel Pintos

BARTS. 21 horas

24 de maN~
BARTS.21 horas
18y24£

Amadou

Mazoni

12 de mayo
BARTS. 21 horas
25~30 y 35 E

P.24

0~

Bikini. 21 horas

& Mariam

28 de abril
Palau de la M~sica
21~30horas. De35 a 110 E

27 de mayo
BARTS.21 horas
De34a 65 (~

19 de mayo
BARTS.21.30 horas
22,25 y 28 E

Adriana
Vamla

27 de abril
Bikini. 21 horas

Pat
Metheny

CescFreixas
CoqueMalla

Luz de Gas

Bigott

26 de mayo
Apolo. 21 horas
Ant. 10 E/Taq. 15 £

BARTS
21 horas. 25 y 30 £

Amaral
25 de mayo
BARTS Club
21.30 horas. 14

0~
Poble Espanyol. 22 horas
Ant. 30 E/Taq. 35 E
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DIVENDRES
10 DE FEBRER DEL 2017

10 Febrero, 2017

The Divine Comedy, brillantor atemporal
CRÒNICA Neil Hannon va sublimar les seves arts pop al recital de presentació de ‘Foreverland’
JOAN CORTADELLAS

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

J

a no podem parlar de The Di·
vine Comedy com d’una
marca de moda, però és ara
quan el veiem assentat com
a majúscul creador pop i personali·
tat d’escenari, tot a la vegada. Neil
Hannon és l’autor refinat però no
pretensiós i l’entertainer ocurrent
sense arribar a ser histriònic, tot ple·
gat en un punt de plenitud i eferves·
cència, com vam podem observar
aquest dimecres passat al seu recital
del Palau de la Música, dins del Festi·
val del Mil·lenni.
Hi havia ganes de veure’l amb
banda a Barcelona i des de l’ober·
tura, amb Sweden i How can you leave me on my own?, les cançons van bri·
llar en tota la seva esplendor. Enca·
ra que el Hannon one-man show té el
seu encant, les formes no són un as·
sumpte menor a The Divine Come·
dy. Ni la posada en escena: el nord·
irlandès va aparèixer vestit de Napo·
leó, llest per envoltar de teatralitat
i ironia peces com per exemple The
frog princess, amb el seu préstec de La
Marsellesa i les seves bufades de melò·
dica.
El recent Foreverland va tenir pes:
Catherine the Great, Napoleon complex
i, encara més, aquella majestuosa To
the rescue. Hannon va aparèixer amb
vestit, barret fort i paraigua a Completely banker, dedicada a «els fantàs·

33 Neil Hannon, en un moment de l’actuació al Palau de la Música, dimecres.
tics banquers». Va arribar la imperi·
osa Generation sex i el neoclàssic Our
mutual friends, que va interpretar des
d’un seient lliure de la primera fila,
cosit a fotos, i arrossegant·se per l’es·
cenari.
UN GRAN DUET / Ni tan sols The Divine

Comedy se salva de la plaga del set
acústic, tot i que Hannon el va abor·
dar amb enginy, creant una escena
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de cocteleria al so de l’easy listening
de Herb Alpert (Spanish flea) i servint·
se dues copes de vi, una d’elles per a
Lisa O’Neill, telonera folkie, amb qui
va compartir una delícia del nou
disc, Funny peculiar, duet digne de
Frank i Nancy Sinatra, camí d’una al·
tra peça d’alta orfebreria, A lady of a
certain age.
Al crit d’«¡Anem a desfasar!», el con·
cert es va exaltar amb la versió més

pop de The Divine Comedy a través
de cançons com Something for the weekend, Becoming more like Alfie i National express, en una seqüència mata·
dora de hits, a la qual ja no era pos·
sible atendre assegut com si res a
la teva butaca, rumb al bis coronat
per Tonight we fly, apuntant al firma·
ment. Potser The Divine Comedy ja
no és una marca de moda: és molt
més que això. H
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Neil Hannon
ofereix el
concert total
Crítica
JORDI GARRIGÓS
BARCELONA

The Divine Comedy
PALAU DE LA MÚSICA 8 DE FEBRER

ario Vargas Llosa va
fer una acurada definició del Tirant lo
Blanc, de Joanot
Martorell. Va assegurar que era la novel·la total, la que ho
tenia tot: aventura, intriga, guerra,
amor, política. Dimecres Neil Hannon i els seus The Divine Comedy van
posar-se en la pell de Martorell per
fer, també, el concert total, una actuació en què no va faltar de res: teatre,
joc, acudits, disfresses i tones de pop
de gamma alta.
Vestit de Napoleó, Hannon va aparèixer a l’escenari d’un Palau de la
Música amb pocs seients buits i disposat a defensar en directe el seu últim disc, Foreverland. La visita, emmarcada en el Festival del Mil·lenni,
era la segona en menys d’un any, ja
que al juliol va actuar amb banda
completa al Vida de Vilanova i la Geltrú, on ja va avançar algunes peces del
seu nou àlbum. Amb la catàrtica Sweden, The Divine Comedy va iniciar un
set que se centraria en els seus dos últims discos, tot i que les concessions
a l’època daurada del grup van ser
constants, cosa que va acontentar el
fan militant i va permetre mantenir
la intensitat d’un concert que va oscil·lar entre el pop clàssic (How can
you leave me on my own, Catherine the
Great) i l’orquestrat, del qual han fet
marca: The frog princess, amb melòdica i acordió; Generation sex, o la irregular Napoleon complex. Durant les
dues hores que va durar el recital,
Hannon va demostrar que conserva
una veu privilegiada per moure’s amb
comoditat per diversos registres, a
més de fer d’actor, crooner, pallasso
i, sobretot, líder carismàtic d’una
banda que va sonar a l’altura d’un escenari molt més adequat a la seva música que l’esplanada de Vilanova.
Deixant el quartet guanyador per
tancar el concert (Becoming more like
Alfie, At the indie disco, I like i National express), The Divine Comedy va
assegurar-se que tothom marxés amb
un somriure permanent a la boca. A
molts dels assistents a l’espectacle
d’ahir segur que encara els dura.e

M

CRISTINA CALDERER
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Alguns dels artistes del concert van presentar-lo fa un mes a l’Apolo

Cinc secrets del con
pels refugiats al Sant

‘Casa nostra, casa vostra’ atreu 15.000 e
LAURA SERRA
BARCELONA

El concert solidari organitzat per la
campanya Casa nostra, casa vostra
va exhaurir localitats només sis dies després de presentar el cartell:
15.000 persones assistiran dissabte
a la primera acció multitudinària
per reivindicar l’acollida de refugiats a Catalunya. La segona serà la
manifestació del dissabte 18 de febrer. 900 entitats li donen suport,
en una de les iniciatives més transversals dels últims anys. Però també un gruix important d’artistes,
una cinquantena, que actuaran al
concert, noms que van de Sopa de
Cabra a Sílvia Pérez Cruz, i de Farruquito a Joan Manuel Serrat.

Què farà La Fura?

El fil argumental del concert serà
el periple d’un refugiat
Carlus Padrissa és el director escènic del concert, que s’ha pensat com

un espectacle, amb un fil argum
tal. S’explicarà el tràngol que ha
passar un refugiat des que fuig
seu país fins a les portes d’Euro
en tres actes: caos, el camí pel M
diterrani i l’estancament.

Eduard Farelo serà el Ras

L’actor interpretarà un immigra
real i Clara Segura serà la veu en
L’actriu posarà la veu en off
concert. Però a més, hi haurà t
tre: Eduard Farelo interpretar
personatge real que serveix de
conductor, el Rasol, un comerci
kurd del nord de Síria que és en
camp de refugiats a Grècia desp
de llançar-se al Mediterrani en u
llanxa pneumàtica amb els s
cinc fills –en va perdre un al m
i els nets. El Rasol és un dels pro
gonistes de la sèrie Vides atura
que ha emès TV3, però també
autors del documental My frien
de To Kyma, rescat al mar Egeu h
cedit material per elaborar els ví
os del concert.

El violí de Daniel Hope, protagon
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

El director titular de l’Orquestra de
Cadaqués, Jaime Martín, no dissimula l’entusiasme quan parla de
Daniel Hope. “Som amics. Ens vam
conèixer fent música de cambra
quan jo tocava la flauta”, explica
Martín. “És el millor flautista del
món –replica el violinista britànic–.
Vam tocar plegats moltes vegades,
però recordo sobretot el seu solo al
Preludi a la migdiada d’un faune de
Debussy”. L’un i l’altre es dediquen
més floretes, i aquesta admiració
mútua probablement es notarà en
la gira que passa avui pel Palau de

la Música, dins del cicle BCN Clàs
sics, i dissabte per l’Auditori
Enric Granados de Lleida, en
què Hope serà el solista en
el Concert per a violí i orquestra núm. 1 de Bruch.
“És la primera vegada que
dirigiré el Daniel”, recorda Martín.
Per a Hope, que actualment és el director musical
de la Zurich Chamber Orchestra, el concert de Bruch
no té secrets. L’ha interpretat
moltes vegades, també al costat
seu gran mestre Yehudi Menuh
“Ell dirigia i jo tocava, i d’ell v
aprendre que no has de tocar el
olí, sinó oblidar-te que estàs toc

Aquest projecte ja ha desper“Jo també t’estimo i t’admiro”.
tics intèrprets a gravar un disc
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Inspirat burleta
TheDivineComedy
Lloc i data: Festival Mil·lenni.

Palau de la Música (8/II/2017)
RAMON SÚRIO

Des del primer moment, quan va
aparèixer vestit de Napoleó, va
quedar clar que l’irlandès Neil
Hannon és un artista amb sentit de
l’humor i li agrada fer broma. Va
serunaconstantquevaanardesde
reconèixer que havia menjat massa tapes fins a contestar “Gràcies,
mama” a una fan que li havia dit
“Guapo”, passant per ficar-se amb

els Pegasos que presideixen l’escenariilesriallesqueselivanescapar
quan es va equivocar a A lady of a
certain age. Treure-hi transcendència és un contrapunt que encara fa més atractiu el seu sofisticat
pop d’arranjaments orquestrals
que en directe, amb quintet, van
ser substituïts pel sintetitzador.
TheDivineComedyvaarribaral
Mil·lenni amb la gira de Foreverland, de què van tocar cinc temes,
entre els quals Napoleon complex,
lasíndromed’homebaixetquevan
compensar amb un gran desplegament coral; les harmonies vocals
són fonamentals en un pop barroc
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que, tot i això, va prescindir de la
grandiositatperprioritzarelcostat
acústic amb guitarres de sis i dotze
cordes i un acordió que va brodar
Catherine the great. Una altra novetat, Funny peculiar, va incidir en
el to jocós quan un globus terraqüi
quehaviaservitperil·lustrarCount
Grassi’s passage over Piedmont es
vaconvertirenmoblebar.Després
de servir copes va convidar la telonera Lisa O’Neill a cantar-la a duo.
Van ser gairebé dues hores de concert incidint en àlbums com Bang
goestheknighthoodiCasanova.Arribats a Something for the weekend,
va avisar en català: “Anem a desfasar. Així que ho va dir, tots es van
aixecar per realçar el crescendo de
Becoming more like Alfie, At the indie disco i el festí de paparapàs del
seu gran èxit National express.
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PATRIMONI
01

01. El pavelló de Sant Salvador, amb el drac fet de retalls de Domènech i Montaner. 02. Els estris del doctor Pere Gabarró. 03. L’audiovisual inicial. FRANCESC MELCION
LAURA SERRA
BARCELONA

Fa tres anys, el febrer del 2014, es va
inaugurar la rehabilitació de l’Hospital de Sant Pau, el recinte modernista més gran d’Europa, una meravella
arquitectònica ideada a principis del
segle XX per Lluís Domènech i Montaner. Després de cinc anys d’obres,
s’obrien sis dels dotze pavellons centrals –que durant vuitanta anys havien allotjat pacients i ara ocupen
empreses i organitzacions internacionals–, i l’altra meitat s’havien d’anar
enllestint a mesura que s’aconseguissin els fons. Ara ja n’hi ha vuit en actiu i el novè obre avui, el pavelló de
Sant Salvador, convertit en un espai
museístic que recorre la història de
l’Hospital de Sant Pau i la trajectòria
del seu ideòleg (1850-1923).
El visitant ha de creuar l’espectacular façana modernista, el vestíbul,
baixar a la sala hipòstila i entrar pels
túnels subterranis que connectaven
els pavellons fins a entrar al de Sant
Salvador, que és el que hi ha més a
prop de l’accés principal. De fet, va ser
el primer que va entrar en funcionament, el 1916. Primer hi van venir dones, perquè es necessitava descongestionar l’antic centre del Raval, que
va tancar el 1929; després va ser una
unitat de cirurgia per a homes; després una unitat coronària i, en la recta final, l’UCI i les urgències.
Avui l’obra arquitectònica de Domènech i Montaner llueix molt millor que quan era un hospital. La re-

Un drac modernista
entra a Sant Pau
Obre un nou espai expositiu dedicat a la història de
l’hospital i del seu ideòleg, Lluís Domènech i Montaner
02

habilitació de Carles Gelpí (2BMFGarquitectes) s’ha centrat a deixar la
carcassa del pavelló tal com l’havia
dissenyat el seu autor originàriament. La part exterior es va acabar el
2013 i l’interior, d’un enrajolat verdós
i groguenc que ha requerit fer a mà
peça per peça, ha costat un any
d’obres. La museografia de l’escenògraf Ignasi Cristià no és gens invasiva: també està pensada perquè llueixi la morfologia de l’edifici. A la
planta subterrània és més
clàssica, amb panells informatius, peces provinents de l’arxiu de
Sant Pau, dues grans
maquetes i audiovisuals explicatius de
la història del que va
ser l’hospital general
de Barcelona des del
1401. En un document
del 1757 hi ha, per exemple, la ració que prenien els

03
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malalts i treballadors per
Carnestoltes. Tiraven a
la cassola “12 peus de
moltó, 2 de tocino,
mig cap, llengua, 1
tros d’espinada, 1 butifarra grossa, 18 ous,
sucre, canyella i pinyons” i es repartia
“en igualtat i proporció” als interns. També
hi ha alguns dels estris mèdics utilitzats pels metges de
Sant Pau. Especialment esfereïdora
és la caixa d’eines del pare de la cirurgia plàstica a Catalunya i Espanya,
Pere Gabarró: ganivets i tisores que li
van servir per desenvolupar un nou
tipus d’empelt de teixits. Es va ocupar
de curar els cremats republicans a la
Guerra Civil, en especial la cara, i es va
exiliar a Anglaterra fins al 1947.
A la planta superior, la museografia agafa volada poètica. És una aposta arriscada per a un espai de divulga-

ció i alhora d’una bellesa inqüestionable. “No volíem exposar maquetes i
peces en vitrines, perquè l’obra són
els edificis de Domènech i Montaner.
De fet, estem dins de la peça que exposem, l’Hospital de Sant Pau”, explica Cristià. De punta a punta del pavelló s’ha construït un drac il·luminat
les escates del qual són fotografies de
detalls d’obres de Domènech i Montaner. El drac –una figura mitològica molt habitual del Modernisme–
serveix per explicar la trajectòria de
l’arquitecte en tres fases: com a creador de Sant Pau, com a autor d’edificis com la Casa Lleó Morera o el Palau de la Música i com a erudit de la
Renaixença. L’historiador Daniel
Venteo s’ha ocupat dels continguts
museogràfics. Els amplis recursos visuals –en diverses pantalles es pot explorar tot l’Hospital de Sant Pau; en
d’altres, totes les obres de Domènech
i Montaner– permeten al visitant enriquir la seva aventura. El pavelló de
Sant Salvador ha costat 4,7 milions.
La inversió en tot el recinte, des del
2009, és de 79 milions. L’entrada val
13 euros, 19 si és guiada. El 2016 hi
han passat 270.000 visitants.
L’equip de la pel·lícula Incerta glòria, amb Isona Passola i Agustí Villaronga, es passejava ahir per aquest
pavelló i pels patis assolellats amb tarongers generosos, un marc excepcional. Una escena del film s’ha rodat
en aquest hospital tan icònic i tan
connectat amb els barcelonins.
Aquest diumenge, dia de Santa Eulàlia, tothom podrà tornar-hi en una
jornada de portes obertes.e
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Rozalén, la
energía positiva
de la nueva
canción de autor
El Auditorio Mar de Vigo acogerá mañana (21.00 horas) el concierto de Rozalén, que por su talento, carisma y activismo social
está considerada como una de las máximas representantes de
la nueva canción de autor. Presentará su segundo disco, “Quién
me ha visto” (2015), compuesto por nueve canciones propias
y otras tres de Luis Eduardo Aute y Fetén Fetén. En el álbum,
en cabezado por “Vuelves” como primer sencillo, conviven
el pop-rock con el bolero, el ska y la canción de autor más
ortodoxa. María Rozalén (Albacete, 1986) comenzó la presentación de este disco en octubre de 2015. Además de
España, ha actuado en Argentina, Chile, Perú, Colombia y
México. En Ciudad de México, además, abrió los conciertos de Alejandro Sanz programados en el Auditorio
Nacional. Además, la artista manchega está comprometida con multitud de causas sociales. Recientemente ha
trabajado con la Fundación Vicente Ferrer, la Asociación
Española contra el Cáncer y la Asociación de Enfermos
Neuromusculares de Castilla-La Mancha, entre otras
entidades. En septiembre del pasado año reeditó su
último trabajo bajo el nombre “Quién me ha visto... y
quién me ve”, con la inclusión en DVD de su concierto
en el Palau de la Música de Barcelona.
El precio de las entradas oscila entre los 16 y los 21.60
euros.

“Don Quixote, unha comedia
gastronómica”.
“Memoria [en blanco]”.
AFF’60.
Miguel Sincero.

La Supersonic.

The Momento Impro.

Elefantes.
Green Valley + Ganjahr Family
& Atlantic Force Band.

“Eu, Daniel Blake”.
Saratoga + Motores.

Blackstereo.
Melange.

Andoa Trío Folk.
Full.
P.29
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Maria Corrales i Xavi Matilla Impulsors del nou subjecte polític dels comuns

“Esquerra ha
assumit com a
pròpia la lògica
convergent”
MODEL · “Convergència ha fet de la corrupció una manera de governar
que s’ha d’acabar” POLARITZACIÓ · “Debat nacional, sí; però un país
és la seva gent i s’ha de parlar de les coses que interessen a la gent”
Emili Bella
BARCELONA

E

l nou subjecte polític que
promouen ICV, EUiA,
Podem i els comuns ha
engegat un procés participatiu amb més de setanta tallers pel territori per enriquir
les ponències zero, el marc ideològic del futur espai, que a l’abril
celebrarà l’assemblea fundacional. La periodista de Tàrrega
Maria Corrales (1992) i l’arquitecte urbanista i líder de Terrassa en Comú Xavi Matilla (1975)
han participat en l’elaboració
d’una part del document; en
concret, el que fa referència al
territori. Matilla no havia militat abans en cap partit. Corrales
prové de l’entorn de la CUP.
Què va motivar la seva evolució
de la CUP cap als comuns?
Maria Corrales: Les discrepàncies eren sobre l’anàlisi del context i sobre el procés. Jo em vaig
fer independentista el 2014.
Veia que el moviment popular a
l’entorn de la independència era
una oportunitat per millorar les
condicions de vida a Catalunya.
Després del 9-N, hi ha un segrest; tot aquest moviment popular es basa en un procés governamental que fa minvar la
capacitat transformadora que
la gent demanava. La CUP dona
suport al govern, jo no ho comparteixo i acabo marxant.
Fa la sensació que les ponències zero són un document
d’equilibris per no incomodar
cap de les parts que es volen integrar en el nou subjecte.
M.C.: La nostra proposta per a

❝

Els processos
constituents i de canvi
engegats a l’Estat
es retroalimenten;
no es neguen entre si
Catalunya no podia ser només
una suma de totes les apostes
sectorials que afecten el territori. Necessitàvem una estratègia
global de país, construïda des de
totes les regions, espais, vegueries, municipis...
S’ha dit que voleu ser el PSUC
del segle XXI o el nou PSC.
Xavi Matilla: No sé si és adequat entrar en aquestes lògiques terminològiques. La construcció del projecte parteix de
la definició de continguts, més
enllà d’una terminologia que
pugui fer referència a les sigles
dels que ara s’hi integren, i parteix també del convenciment de
superar una època. Hi ha una
demanda generalitzada a tot el
territori per superar el model de
desenvolupament convergent,
la lògica pujolista, la lògica convergent posterior i ara sembla
que malauradament també la
lògica d’Esquerra, que no ha estat capaç de definir un model alternatiu i que l’ha assumit com
a pròpia de manera automàtica.
El model hegemònic convergent ha generat una Catalunya
desigual, a dues velocitats, que
tendeix a desequilibrar-se encara més. És una visió mercantil

del territori que el posa al servei
d’interessos econòmics mentre
el poder polític pren una actitud
servil cap a aquell que vol fer negoci. Els beneficis d’aquest model s’han concentrat en poques
mans i en territoris concrets.
M.C.: Sobre el PSUC, nosaltres
som fills d’una nova època, de
noves mobilitzacions i d’un nou
context polític. Ens sentim hereus de les millors tradicions
que hi ha hagut a Catalunya, del
PSUC, la lluita per la democràcia, la lluita obrera, ecologista,
el 15-M i els moviments posteriors, però som una nova cosa.
X.M.: Ens sentim hereus de tota una cultura que durant molts
anys va tenir la voluntat de defensar el territori, però ara és el
moment de fer un pas més enllà, passar de la defensa del territori a guanyar un país, construir el projecte d’un sol poble
que no sigui la suma de diversos
projectes parcials.
En les ponències us poseu com
a objectiu la república, però no
concreteu si ha de ser independent, federada, confederada...
M.C.: Les etiquetes desgraciadament en els últims anys han tancat més el debat que no pas l’han
obert. Independentistes i no independentistes, en coses bàsiques, hi estaríem d’acord: que
des d’Europa no se’ns pot marcar
el sostre de dèficit i que Montoro
no ens pot marcar un sostre de
dèficit que no tingui a veure amb
les necessitats de la Catalunya
real. Nosaltres defensem un model plurinacional per a l’Estat.
Hi ha diversos processos constituents i de canvi engegats que
es retroalimenten; no es neguen
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entre si. L’única manera d’aconseguir la sobirania és que es retroalimentin.
Però n’hi ha que podrien arribar
abans que d’altres: el canvi a
l’Estat no sembla a tocar, mentre que a Catalunya hi ha un
procés que no sabem com acabarà, però que planteja un referèndum com a màxim al setembre. Us afegiríeu a un procés
constituent català encara que
el referèndum fos unilateral?
M.C.: Això ho hem de veure en
el moment en què ens trobem
en la situació. Quan arribi el
moment ja ho decidirem. Nosaltres defensem un procés constituent. Ara obrim un debat ciutadà que d’alguna manera ja és
començar a obrir el debat del
procés constituent, qüestions
que fins ara semblaven tancades al debat, com ara les desigualtats de les terres de l’Ebre
i del camp de Tarragona respecte a la resta del territori. Estem
començant a obrir el debat del
procés constituent, que no és
res més que parlar del model de
país que volem, on no hi hagi catalans de primera i de segona ni
tampoc territoris de primera i
de segona.
Us semblaria bé avançar la data
del referèndum?
M.C.: Ens semblaria bé fer-lo.

Hi ha pressa? Millor al juny que
al setembre?
M.C.: El que importa no és estar
segrestat per les dates, sinó que
el referèndum es faci, que sigui
efectiu i que hi pugui participar
una àmplia majoria del país.
X.M.: Més que pressa, hi ha necessitat. El timing té a veure
amb la construcció de les garanties. Tenir pressa sense garanties no tindria sentit.
El 27-S es va adduir que Catalunya
Sí que es Pot, que va quedar darrere del PSC, havia estat víctima
de la polarització de les plebiscitàries. Les pròximes eleccions es
preveuen igual de polaritzades.
M.C.: Estem intentant que totes
aquestes exigències i urgències
reals de la ciutadania (l’atur, la
desigualtat...) estiguin damunt
la taula. Seria positiu que en les
properes eleccions, o en tot el
que hagi d’arribar d’aquí a les
eleccions, hi pugui haver un debat de país que toqui les qüestions que afecten la ciutadania,
que fa molt temps que s’estan
postergant per un suposat dia D.
X.M.: La lògica del 27-S no va
ser només de polarització, sinó
de simplificació. Aquesta era la
voluntat de les eleccions plebiscitàries. La nostra preocupació
és construir un projecte alternatiu i evitar la simplificació política. Intentar aportar discus-

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 16-17

O.J.D.: 23138

TARIFA: 9374 €

E.G.M.: 117000

ÁREA: 1470 CM² - 137%

SECCIÓN: NACIONAL

10 Febrero, 2017

XaviMatilla i Maria
Corraleshan
parti¢ipaL
enla
redacci6
dela
pon~ncia
ideol6~ica
del nouespai
d’esque~res
impulsat
pe~~.daColau
i Xavie~
Dom~nech
¯ ANDREU
PUlG

sions de contingut i de model
que permetin ampliar el discurs
ila complexitat del que estem
decidint sense negar altres tipus de discussiS, a part del projecte nacional propi, discussions encara captives de] model
convergent. S’acaben d’aprovar
uns pressupostos que refiecteixen una 15gica continuista del
model de CDC.
M.C.: Debarnational, si; per5
un pals ~s la sevageut i s~aa de
parlaz" de les coses que interessen a la geut.
Com
Ilegiu I’,~ltima operaci6
de
la Gu;~
.rdiaCivilcontra
I’antiga
CDC?
Es casualitatquearrib~s
just abansdel judici pel 9-N?
M.C.: M~sen]]i~ delcas concret
de l’operaci5 i de la data (ha estat una actuaci5 repetida de
l’Estat usar ]a fiscalia quart m~s
liinteressa), ds im~egab]eque,
en aquest pals, CDC,Pujol i el
seu modelde pals en general
han fet de la corrupci5 una mahera de governa~’.No~s un cas
~h]lat, aviat hi haur~eljudici de
PretSria, del cas Palau... Haestat una manera de governar Catalunya que s’ha d’acabar. Nosaltres volemconstruir una alternativa perqu~no torni a passat que les histitucions siguin
utilitzades corn a patrimoni
d’uns quants aprofitant-se dels
recursos de tots els catalans. ¯

P.31

|

4 Punt de Vista
PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

Tal dia
236 CM² -com
22%
avui fa...

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 23138

TARIFA: 1505 €

E.G.M.: 117000

ÁREA:

10 Febrero, 2017

|

1
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Un incendi en una estació
abandonada deixa fora de
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Full de ruta

Joan Abril Español. Filòleg

Diligència
circumstancial
i jo fos d’Extremadura, de Melilla, de
Castella i Lleó o de
Galícia m’emprenyaria. Em sulfuraria veure que el Tribunal Suprem ja ha posat data
per jutjar l’exconseller de la Presidència de la Generalitat Francesc Homs.
La diligència judicial en aquest cas ha
estat àmpliament corejada. Insòlit en
un país on la justícia té per costum
anar a pas de tortuga i vuelva usted
mañana. De tots els casos amb tints
polítics, aquest ha estat el que ha anat
més ràpid, inusualment ràpid, fet que
permetrà que hi hagi una sentència
gairebé a l’hora amb el cas del president Mas, la vicepresidenta Ortega i
l’exconsellera Rigau; cosa que permetrà que la sentència sigui –sisplau per
força– abans del setembre, el mes on
hi podria haver un referèndum català.
Així, per anar avisant. I mentrestant,
amb la seva poca traça, van creant uns
herois circumstancials i els que, des de
la mort de Franco, esperen per ser-ho,
aguaiten a la rebotiga.
Avui dia, un ciutadà que interposi un

Per què aquest tracte de
favor als polítics catalans
perquè la justícia sigui ràpida
amb ells?
contenciós administratiu per reclamar
alguna qüestió a l’administració ha
d’esperar, de mitjana, tres anys a obtenir resposta del jutjat. En les causes civils, s’estan citant testimonis a declarar per l’any 2019. Encara que no ho
sembli –el context engrunat i les declaracions polítiques ens fan perdre el
sentit estricte del temps–, som a principis del 2017. Per què, doncs, aquest
tracte de favor als polítics catalans
perquè la justícia sigui més ràpida amb
ells que amb ningú? Per què aquesta
diligència circumstancial, és a dir, circumstancial de lloc i de causa? I tot
plegat amb l’afegitó que casos flagrants com el cas Palau –molt més
complex i intricat per les seves característiques, sí– encara està pendent de
judici (l’1 de març finalment engega).
Sense adonar-se’n, la justícia espanyola incorre en un greuge amb els ciutadans d’altres llocs o amb els afectats
per d’altres causes que no són de l’espai polític. Molta pressa per a uns i, per
als altres, la diligència és una tartana
de western que avança a batzegades.
A la justícia la dibuixen amb una bena
als ulls. Però això no és perquè la bena
se l’hagin de posar els ciutadans.
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Adopcio

El govern es
tot l’Estat un
adoptar nen
Generalitat,
competènci

El llengu

“E

l nom no fa la cosa”, aquesta és
la sàvia i alhora decebedora
conclusió a la qual vam arribar
l’1 de febrer quan llegíem, a través dels mitjans de comunicació madrilenys, que “Rajoy està disposat a impedir el referèndum
per la força”, segons El Mundo o que “El govern està preparat per intervenir a Catalunya”, segons l’ABC, que explica en el subtítol a la portada: “En la seva advertència
més ferma, La Moncloa anuncia «mesures
coercitives» davant del referèndum secessionista, entre les quals preveu suspendre
l’autonomia.” I La Razón titula: “El govern
assumirà les competències de la Generalitat si treu les urnes”, i en un dels subtítols el
diari diu: “El Constitucional pot suspendre
directament Puigdemont si desobeeix.”

ENS TROBEM, DONCS, en la fase final i del tot

acabada de l’anomenada “operació diàleg”
que va anunciar al principi de la legislatura
el govern espanyol i a l’inici de la fase coercitiva contra el govern català per impedir que
es faci el referèndum. Aquesta actuació estratègica pretenia dissimular l’autoritarisme de l’Estat i fer millorar, o intentar-ho, la
imatge que el govern de Rajoy té al món,

que és d’una abso
qüestió catalana.

LA PRETESA “NEG

per Sáenz de San
bluf que ha volgu
Perquè hi hagi dià
de dialogar, i prec
llenguatge d’alt vo
joy té una por ex
que la dimensió p
que dona joc, com
la cerca d’acords,
llum de la menta
com també la del
més hi ha un llengu
i que topa frontalm

“
La p
“negocia

capitane
vicepresi
tan sols u

El lector escriu
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Oferta de diàleg
b Ja és ben curiós que entre
Espanya i Catalunya costi tant
dialogar. Cadascú deu tenir
les seves raons, però el que
estem veient és un mal final
per a tots plegats. No seré jo
qui digui com acabarà el problema actual ni qui té la culpa
d’aquest galimaties que estem vivint, però sí que estic en
estat de xoc des que he sabut
que el president espanyol ha
contactat amb el president
americà, perquè d’aquest personatge només ens arriben
opinions i intencions molt maquiavèl·liques que poden
afectar tot el món. Ja sabíem
l’actitud negativa espanyola
envers la situació catalana,
però el que no em podia ni
imaginar és que ara es dignin
a combregar amb individus
tan menyspreables com és el
nou governant dels Estats
Units.
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

Des de la
paperera

b Allà van dir que l’enviaven,
abusant d’una conjuntura pol
tica aprofitada estratègicament i complaguts de si mate
xos, els somniadors d’un món
en gènesi on un déu (ells) governarà una terra neta, paradi
síaca, sense contaminació i
sense capital. Ni Déu se’n va
sortir, tot i la implantació del
sever càstig per un primer pecat que ens diuen és original.
De dos que llavors eren, hem
passat a set mil milions i el sever càstig s’ha repetit contínu
ament a través de milers i milers d’anys. Enveja, ambició,
cobejança de poder, de diners
de domini, el recòndit sentiment de sentir-te a sobre els
altres, obeït, enaltit, potser inclús temut, tot és denunciat i
admès alhora, tot és sintetitza
en ideologies i en dogmes, tot
és exercit i justificat amb lleis
(profanes i divines) creades
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