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Barcelona
cine

Els estudis d’artistes del Poblenou obren les portes al públic aquest cap de
setmana dins d’una sèrie d’activitats que comparteixen 35 espais culturals.

La moguda del Poblenou
POBLENOU CREA

C. SAVALL
BARCELONA

E

La Roca del Vallès Pol Sud sense
límits, a càrrec de Xavier Valbuena,
biòleg. Centre Cultural. Lope de
Vega, 10. A les 20.00 hores.

debaTs
Literatura Juan Villoro i Martín
Caparrós repassen el llegat literari
dels periodistes i escriptors Tomás
Eloy Martínez i Carlos Monsiváis
en el diàleg La literatura d’allò real.
La Casa Amèrica. Còrsega, 299.
19.30 h. Entrada lliure.

Emergències
112
Urgències mèdiques
061
Creu Roja
93.300.65.65

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Inf. Renfe
Rodalies Renfe
Inf. aeroport
Inf. port
Ferrocarrils Gen.

Nits al Castell Cicle d’espectacles
gratuïts al castell de Montjuïc, avui
amb la música del grup A Contra
Blues . De 21.00 a 1.00 h.
Solidària Concert liderat pels
pianistes Carles Lama i Sofía
Cabruja a favor de l’Obra
Beneficosocial del Nen Déu. Petit
Palau de la Música. 18.30 h. 25 euros.
‘Et toca a tu’ Sisena edició d’aquest
concert que reunirà l’OBC, l’escola
Gabriel Castellà d’Igualada, Los
Ronderos, el cor Shalom i la coral
Apropa Cultura. L’Auditori. Lepant,
150. 20.00 hores. 3 euros.

La Maquinista S’acaba el Summer
Music Festival, amb la Bandarra
Street Orkestra (18.00 h) i Pignoies (20.30 h). Passeig de Potosí, 2.

Sant Gervasi Jornades gastronòmiques (Vil·la Florida. Muntaner,
544. De 10.00 a 21.00 h), cercavila
(plaça Molina. 19.00 h) i concert jove
(plaça Bonanova. 22.15 h).

Guàrdia Urbana
092
Policia Nacional
091
Bombers-urgències
080
Inf. ciutadana
012
TMB
93.318.70.74

música

FesTes

Fort Pienc Actes a:
3Ribes (entre Padilla i
Castillejos). Actuació del grup de
folk-rock Quorum. 23.00 hores.
3Ateneu Fort Pienc. Projecció de
la pel·lícula L’endemà. Com serà una
Catalunya independent, i debat amb
la directora Isona Passola. Plaça
de Fort Pienc, 4. A les 19.00 h.

Clínic
93.227.54.00
Sant Pau
93.291.91.91
Vall d’Hebron
93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra
112

Tiana Pregó de la periodista Lídia
Heredia en l’inici de la setena edició
de la fira Tast Tiana. Plaça de la Vila.
19.00 hores.

‘Música als Parcs’ Actuació de
l’Orquestra de Vent Nou Barris.
Parc de la Ciutadella. 20.00 h. Gratis.

Turó Parc Actuació del grup
Clams. Turó Parc. 19.00 h. Gratuït.

33 L’estudi taller de l’escultor Antoni Yranzo, que obrirà les portes al
públic dissabte, 13, i diumenge, 14, al passatge de Casamitjana.

‘Tast a la Rambla’ La Rambla de
Santa Mònica acull fins al dia 14
aquesta fira gastronòmica en què
50 restaurants, bars i pastisseries de
la ciutat oferiran els seus productes.
Avui, de 12.00 a 0.00 hores.

Còmic La llibreria Gigamesh
organitza la taula rodona El present i
el futur del còmic, amb Nacho Fernández, Alicia Güemes i Josep
Busquet. Bailèn, 8. 18.30 hores.

El Coll Pregó d’inici de la festa
major a càrrec del veí Josep M.
Riera (21.00 h) i concerts amb els
grups Bittah, Ojo de Buen Cubero i la Banda del Panda (21.30 h).
Parc de la Creueta del Coll.

33 Taller Laboratori d’Art (Àlaba, 60).

Telèfons

conFerències
Religió Asma Nouira pronunciarà
la conferència L’altre sóc jo! La
necessitat del diàleg islamocristià
avui. IEMed. Girona, 20. 19.00 h.

l Poblenou és un dels barris
més dinàmics i reivindicatius
en el terreny de les propostes
culturals participatives. Fins al 14
de juny, 35 espais ofereixen una
agenda compartida plena d’activitats, en què destaca el videoart, sessions de música dj, l’exposició retrospectiva Patrimoni intangible, un mercat d’art alternatiu, tallers d’impressió 3D, concursos de dibuixos i
rutes en bicicleta per visitar els estudis d’artistes, molts d’ells establerts
en antigues fàbriques.
La majoria de tallers s’obriran al
públic demà i diumenge, 14, de les
11.00 les a 20.00 h, amb dues hores
de descans al migdia. Però avui, l’artista Andi Domdom mostra, de 17.00
a 20.00 h, el seu procés creatiu al traçar cal·ligrafies orientals en una sala
anomenada Laboratori d’Art. També aquest vespre, a partir de les 19.00
h, Natàlia Giné descobreix la seva
instal·lació Espai de treball a la galeria
multidisciplinària Nauart.
L’escultor Antoni Yranzo és dels
més veterans en aquesta iniciativa
d’obrir les portes dels estudis, que es
remunta al 1996. «Solem estar tancats als nostres espais. És una manera interessant de mostrar les teves
obres i connectar amb persones interessants. És com posar un vidre i fer
transparència», argumenta des del
seu taller ubicat en una antiga fàbrica de fusteria industrial construïda
el 1943.
La va rehabilitar a principis dels
90 per dotar de més confort l’espai,
però sense perdre les seves arrels, les
parets, el sòl i les portes…. «perquè
poguessin seguir aportant les seves
experiències, amb el seu saber envellir, la seva pàtina i totes les coses
immaterials que hi ha dipositades i
que s’hi han viscut», afegeix.
La Escocesa organitza aquest dissabte la primera edició d’El Parián,
un mercat d’art i contracultura on
es venen i s’intercanvies serigrafies, pintures, fotografies i llibres. I
Hangar programa visites guiades
als tallers. H
Sala Nauart (Espronceda, 154). La Escocesa (Pere IV, 345). Taller d’Antoni
Yranzo (passatge Casamitjana, 15).
web: http://poblenoucrea.cat/

Pobresa infantil S’acaba el cicle
La pobresa amb ulls d’infant amb la
pel·lícula Short Term 12, de Destin
Cretton. Palau Macaya. Passeig de
Sant Joan, 108. 18.00 h. Gratuït.
Reserves: 93.400.53.59.

Fires

Baix Guinardó Animació infantil
amb el Pallasso Vermellet (17.00
h), actuació de les bandes del barri
Guateque Cover Grup i Glaç &
co. (19.30 h) i concert jove amb
Angangas (23.00 h). Ronda del
Guinardó, zona petanques.

902.320.320
900.410.041
902.404.704
93.298.60.00
93.205.15.15

Ràdio Taxi
93.303.30.33
Taxi Minusv.
93.420.80.88
Serv. Funer. BCN
902.076.902
Àltima Serv. Funer. 902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Sónar Actuació de l’artista Fernando Lagreca. Vestíbul de l’estació de
metro Universitat (L2). 19.00 h.

Tarragona
cine
Amposta Mostra Internacional de
Cinema i Paisatge com a Actor. Lo
Pati Centre d’Art . Gran Capità, 38. A
partir de les 18.30 hores. 2 euros.

Girona
música
Havanera Concert de Neus Mar,
que presentarà el seu disc Aigua
de Flors. Casa de Cultura. Plaça
Hospital, 6. 20.00 hores. 3 euros.

Lleida
música
Tàrrega Concert de presentació
del nou àlbum del grup Perifèrics,
Perversions. Església de Sant Antoni.
Plaça de Sant Antoni. A les 21.30
hores. Entrada lliure.

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat
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El pare del freejazz

un nou gènere dins del jazz.
Després del seminal període a
Atlantic, Coleman va continuar
desenvolupant la seva teoria
“harmolòdica”, barreja de música
i filosofia i un mètode jazzístic
que fins i tot va pretendre resu
mir en un llibre titulat The har
molodic theory. Alhora, la seva
amistat amb Albert Ayler el va
empènyer a aprendre violí i trom
peta. A mitjans dels anys seixanta
va gravar per a Blue Note, i va co
mençar la seva relació amb el se
minal àlbum At the golden circle
Stockholm (1965). Dos anys des
prés, també en format de trio,
gravava el controvertit The empty
foxhole, amb el seu fill Denar
do Coleman, que només tenia
10 anys, a la bateria. La seva ambi
ciosa percepció del que podia ar
ribar a ser el jazz el va portar a

ORNETTE COLEMAN (19302015)
Saxofonista nordamericà

També queden
per a la memòria
les seves actuacions
a Barcelona, on va
debutar al Jamboree

O

rnette Coleman va
ser un dels músics
més importants i
innovadors en el
jazz d’avantguarda.
La seva desaparició als 85 anys
deixa un buit en el freejazz di
fícil d’omplir. Nascut com Ran
dolph Denard Ornette Coleman a
Ford Worth, Texas, va començar
la carrera al saxo tenor barrejant
rhythm & blues i bebop. La
primera feina estable la va
trobar enrolantse en el xou de
varietats de Silas Green. Instal∙lat
a Nova Orleans es passa al saxo
alt, que es converteix en el seu
instrument primordial. El pas se
güent va ser mudarse a Los
Angeles, amb el grup de Pee
Wee Crayton, on va alternar la
feina com a músic amb altres
oficis com el d’ascensorista.
Des del principi la seva manera

MARTIAL TREZZINI / EFE

de tocar va ser molt poc ortodoxa,
ja que va evitar els esquemes en
voga, impulsats per la moda del
bebop, per anar cap a progressi
ons d’acords menys rígides, en el
que semblaven dissonàncies fora
de to, sortint de les harmonies
predeterminades. Un dels pri
mers a reconèixer el seu original
estil va ser el pianista Paul Bley.
El 1958 debuta amb el primer
àlbum, Something else!!!!, inter
pretat per un quintet que seguia
els principis del bebop, incloent
hi piano, un instrument que des
prés rarament va utilitzar. Entre
els músics que l’acompanyen fi
gura a la corneta Don Cherry, que
va ser fonamental en el desenvo
lupament del seu so. El segon àl
bum, Tomorrow is the question!
(1959), també editat pel segell
independent Contemporary del
productor Lester Koening, conti

Avui fa un any
Ana García Gancedo
Juan Fuentes López
Anna Arcarons Arbòs
Juanita Jiménez Jiménez
Antonio Iñiesta Soler
Manel Polo Terrado
Antonio Pérez Cuadra
Manuel Pons Prat
Antonio Sánchez-Ocaña Muñoz
María Ángeles Rabassa Puigpelat
Balbina Rodríguez Opazo
María Granja Vidal
Carmen Aznar Lafuente
Maria Masferrer Daban
Carmen Jareño Salcedo
María Murillo Garrido
Enrique Rego Marful
Mariano Plana Tobeña
Esperanza Giménez Martínez
Mati García Criado
Federico Mármol Aranda
Matilde Castells Guardiola
Florencia Calzas Gil
Narcís Rios Gelats
Francesc Vallverdú Canes
Núria Ramio Donat
Francisco Hernández Rando
Núria Tena Espinosa De Los Monteros
Inocencio Carreira Expósito
Pedro Chulia López
Jaume Elías Mans
Pilar Berdiel Garrastegui
PALAU
MUSICA CATALANA
Jesús DE
AmorLA
Tovar
Rafael Alacio Dengra

nua sent de tempteig. La veritable
explosió del seu so no va arribar
fins al tercer àlbum, The shape of
jazz to come (1959), ja en el mític
segell Atlantic. Un títol que va ser
visionari servit per un quartet en

Des del principi
la seva manera de
tocar va ser molt poc
ortodoxa, ja que va evitar
els esquemes en voga
què, a més de Don Cherry a la
corneta, resulten fonamentals el
contrabaix de Charlie Haden i la
bateria de Billy Higgins. Aquest
enregistrament li va valer el reco
neixement unànime i van comen
çar a sorgir les veus que el van

considerar un geni iconoclasta,
entre les innovacions del qual hi
havia tocar un saxo de plàstic.
El naixent moviment del free
jazz encapçalat per Ornette Cole
man es va consolidar amb el seu
sisè àlbum, el quart per a Atlantic,
Free jazz: a collective improvi
sation (1961), que inclou la nove
tat d’estar gravat amb un doble
quartet, un per a cada canal de
l’estèreo, metalls d’una banda i
secció de ritme de l’altra, amb
la incorporació d’Eric Dolphy,
Freddie Hubbard, Ed Blackwell
i Scott LaFaro. La portada origi
nal inclou una pintura de Jackson
Pollock. El disc és una sola peça,
Free jazz, dividida en dues parts,
una per a cada cara, repro
duint una incendiària improvi
sació col∙lectiva. Es pot afirmar
que des d’aquell moment el free
jazz va quedar instaurat com

gravar el disc simfònic Skies of
America (1972).
Més endavant, igual que Miles
Davis, també es va interessar per
la música electrificada. En aquest
sentit són summament destacats
discos com Of human feelings
(1982) o Virgin beauty (1988) gra
vats amb la seva banda Prime
Time. Un altre dels seus treballs
emblemàtics va ser Song X
(1986), un disc compartit amb Pat
Metheny. De la seva participació
en bandes sonores es pot destacar
la pel∙lícula Naked lunch de David
Cronenberg.
Els anys noranta van ser molt
prolífics, entre el 1995 i el 1997 va
gravar quatre àlbums editats pel
seu segell Harmolodic i distribu
ïts per Verve, entre els quals Tone
dialing i Colors: live from Leipzig,
aquest últim amb el pianista ale
many Joachim Kühn. En el nou
mil∙lenni va continuar l’activitat
com a concertista, una tasca que
reflecteix el disc en directe Sound
grammar (2006). També queden
per a la memòria les seves actua
cions a Barcelona, des del debut
al Jamboree als anys seixanta fins
al seu fulgurant pas pel Palau de
la Música, en l’edició 2007 del
Festival de Jazz, amb un quintet
que incloïa dos contrabaixos i un
baix elèctric. Va morir ahir a No
va York a causa d’una aturada
cardíaca.
RAMON SÚRIO
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Barcelona ciutat
Mostra Films de Dones. A la sessió Pio-

neres soviètiques s’hi projecta Baby
riazanskie, d’Olga Preobrajénskaia,
URSS, 1927, una melodramàtica
narració sobre les dificultats de la vida de les dones russes de l’entorn rural als anys vint (17 hores, 4 euros).
Projecció de Backup, de Pilar Álvarez
(19.30 hores, 4 euros). Projecció de
Parole de King, de Chriss Lag, 2015
(22 hores, 4 euros).
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 19.
Concert solidari Obra Benèficosocial
Nen Déu. Concert solidari a càrrec de

Concerts4Good.
Petit Palau de la Música Catalana
(18.30 hores). 25 euros.

ESCRIPTURES
Museu de Cultures del Món
C/ Montcada, 12. Barcelona
Del 12/VI/2015 al 31/I/2016
www.bcn.cat/museuculturesmon

]El Museu de Cultures del Món inaugura Escriptures –la seva prime

ra exposició–, al voltant dels objectes que fixen les paraules. Des
dels inicis de les societats incipients, l’ésser humà ha tingut la neces
sitat de guardar la veu. Així neix l’escriptura a Mesopotàmia, però
també a Mesoamèrica, i arriba fins avui en tot el ventall d’alfabets.

La paraula fixada
MAGÍ CAMPS
Barcelona

A

l neolític, quan els
éssers humans van
començar a formar
comunitats sedentàries que
mostraven una civilització in
cipient, va aparèixer la neces

na, inaugurat fa tot just quatre
mesos al carrer Montcada, i
que suposa també el comiat
del regidor de Cultura, Jaume
Ciurana, que ha viscut el pro
jecte en primera persona des
del començament.
Entre el mig centenar d’ob
jectes que s’hi mostren, desta

bar més glossaris com aquest
per poder entendre escriptu
res que avui ens són incom
prensibles. Sense anar més
lluny, una estela ibèrica tro
bada a Cabanes, a la Plana Alta
valenciana, ens recorda que
l’iber que es parlava a la Pe
nínsula abans de l’arribada

Absenta. Teatre modernista. Especta-

cle d’humor literari amb Quimet Pla.
De franc.
Centre cívic Bon Pastor. Plaça de Robert
de Gerhard, 3 (20 hores).

Piaf! Espectacle d’Anne Carrere amb
motiu del centenari del naixement
d’Édith Piaf.
Institut Francès de Barcelona. Moià, 8
(avui i demà, 20.30 h, diumenge,
18.30 hores). 25 euros.
Els viatge de les Dones Sapiens. Una
nit de concurs solidari, 10 equips,
tres hores de preguntes i respostes,
un sopar, beguda i tres equips guanyadors: 200 € en llibres, un sopar a
l’Emma o un esmorzar.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144 (de
20.30 h a 00.00 h). 10 euros.

Música en viu. Concert a càrrec de Ba-

Nits al Castell. Nit de música amb el

Luca i el rei. Representació a càrrec de

elravalésteatre 2015. La Cia. Acurru-

Barcelona Design Week 2015. Festa

Festa major al parc de la Creueta del
Coll. Pregó de la festa major al Parc

ba Maiga i Adama Kone (Timbuktu
Music Project Band). De franc.
Cafè de la llibreria Altaïr. Gran Via de les
Corts Catalanes, 616 (19 hores).

grup de blues A Contrablues.
Castell de Montjuïc (de 21 h a 1 h). De
franc. Tot seguit, bus gratuït llançadora
fins a la plaça Espanya.

la cia La Filàmbula Teatre. 60’.
Centre cívic El Sortidor. Plaça del Sorti
dor, 12 (19 hores). De franc.

que presenta Reencarnaciones.
Centre cívic Drassanes. Nou de la Ram
bla, 43 (21 hores). De franc.

de cloenda de la 10a edició de la setmana i dels 15 anys de la revista Interiores. De franc.
Disseny Hub Barcelona. Pl. de les Glòries
Catalanes, 3738 (de 19 a 23 hores).

de la Creueta del Coll, a càrrec de Josep M. Riera, veí del barri.
Parc de la Creueta del Coll. Passeig Mare
de Déu del Coll, 77 (21 hores).

Dime qué te pasa y te diré qué peli ver.

Música de Macedònia. Concert de

Presentació d’aquest llibre de Lara
Malvesí i Sandra S. Lopera.
Casa del Llibre. Pg. de Gràcia, 62 (19 h).
Associació de la Guitarra de Badalona.

Concert de joves intèrprets d’entre
els que destaca el conjunt guanyador
del II Concurs de Conjunts de Cambra
amb Guitarra per a joves intèrprets.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés del
Portal de l’Àngel (19 hores).
La crònica a l’Amèrica Llatina. Primera

sessió del cicle La literatura d’allò real. Crònica a l’Amèrica Llatina, amb
els escriptors Juan Villoro (Mèxic) i
Martín Caparrós (Argentina).
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega, 299,
entresòl (19.30 hores).

TELÈFONS
ÚTILS

INMA SAINZ DE BARANDA

Algunes de
les 43 peces
sitat de fixar la
ca un glossari
de
l’exposició
veu. És així com
tangutxinès del
que recorre
neix l’escriptura,
segle XII. El ma
la història
possiblement en
nuscrit, trobat a
de l’escriptura
cinc llocs del món
Mongòlia,
va
sense
relació
permetre desxi
aparent: Mesopotàmia, Egip frar l’escriptura tangut amb
te, l’Índia, la Xina i Mesoamè què es van escriure els pensa
rica. Així ho explica el lingüis ments budistes i la literatura
ta Miguel Peyró, professor de xinesa i tibetana dels segles
la Universitat de Sevilla i co XI al XIV. “És una mena de
missari de l’exposició Escrip pedra Rosetta de la llengua
tures. La mostra és la primera tangut”, explica el director
que organitza el Museu de del museu, Josep Lluís Alay,
Cultures del Món de Barcelo que expressa el desig de tro

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

dels romans encara no ha
estat desxifrat.
L’exposició també mostra
un vas maia amb inscripcions
en aquesta llengua i un tinter
de Qumran, al mar Mort, on es
van trobar els rotlles de l’An
tic Testament. Fins a 43 peces
singulars que ajuden a inter
pretar l’evolució del pensa
ment i del poder al voltant de
l’escriptura.c

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

VEGEU EL VÍDEO DE
L’EXPOSICIÓ ‘ESCRIPTURES’ A
http://bit.ly/1Qp2kgJ

l’Ivan Ilic Balkanaizer, un grup internacional que presenta música instrumental i vocal de Macedònia.
El Arco de la Virgen. Verge, 10
(21.30 hores). 5 euros.
Danses a la plaça del Rei. Taller de

danses masurca a càrrec de Montse
Rubio (21.30 hores) i ball amb Ballaveu (22 hores).
Teatre Looking for Duende. Teatre,

música, circ i clown a càrrec de la
companyia Teatro entre escombros.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Viladomat,
28 (22 hores).

Rock. Concert del duet Ordet.
Bar de La Sedeta. Sicília, 321 (22 h).

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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La mtisica sona a I’Empord
EL FESTIVAL
SONS
DELM0NFA UNAPROPOSTA
QUEBARREJA
LA MOSICA,
LA GASTRONOMIA
I L’ENOLOGIA
Durant tot l’any ales comarques gironines hi ha centenars de propostes musicals, i
especialment a l’estiu, quan
els festivals de renominternacional atreuen un munt de
pflblic a Calella de Palafrugell, Torroella de Montgrl,
Peralada i Sant Feliu de Gulxols, que tenen festivals ja
prou consolidats i coneguts.
Sonsdel m6n
Mfisica, gastronomiai enologia faran el combinatperfecte
aquest estiu a la Ciutadellade
Rosesi la plata de la Basilica de Castell6 d’Empflriesen
el Festival Sons del Mdn-Vi&
Music, on els visitants podran
gaudir d’una bona proposta musical, degustar un sopar
elaborat per coneguts restaurants de l’Emporda, prendre
una copa de vi de la DOEmporda maridat ambl’artista que actui o fer un tast de vi
previ al concert.
La proposta comentael 10
de juliol a Castell6 d’Empfiries
amb Andrea Motis i Joan Chamorro Groupi continua el dia
11 ambun concert ofert per
Blaumut,per saltar al cap de
setmanasegtient i l’espectacle
de SuzanneVegaa la Ciutadella de Roses,en l’finic concert
que fara a Catalunya.
El dissabte18 de juliol el festival fa la propostaMflsicaentre Vinyes ambRoger Mas, al
celler Vinyesdels Aspres, de

tamb~ podremveure el quintet catalfi Blaumuti Nflria
Grahamque presenta la seva
obra BirdEyes, i artistes corn
Rosario, Antonio Orozco, Miguel Bos~, Macaco,Bustamantei Els Amicsde les Arts.
Tamb~el multipremiat i habitual de les llistes d’axits Pablo
Albor~inarribara a Calella de
Palafrugellels dies 11i 12d’agost ambel seu nou treball,
Terral. Mentre que Joan Miquel Oliver i Mishimafaran
una proposta prou interessant
el 15 d’agost, per deixar pas a
Alejandro Sanz, que tancara el
festival a CapRoig
(www.caproigfestival.com).

Cantallops, on el cel de l’Empordasera l’escenari d’un concert intim en qu~ Masestara
acompanyatnora,s de la seva
guitarra. Chambao
i el genial
ChuchoVald~s tamb6 hi posaran la seva mflsica, mentreque
Sara Pi i la sommelierMaura Masramonpresentaran la
Soir6e Vi &Music, Presentaci6 de Maridatges,a la capella
del convent de Santa Clara, de
Castell6 d’Empflries (www.
sonsdelmon.cat).
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CapRoig
De110de juliol a117d’agost, el
Festival dels Jardins de Cap
Roig ompleCalella de Palafrugell de propostes interessants
en un entorn natural finic.
Aquest any obre la programaci6 un classic del popde tots
els temps, Sting, que portara a l’Empordala seva flltima
proposta, The Last Ship, inspirada en els seus records de la
comunitat de les drassanes de
Wallsend, al nord d’Anglater-

LaPortaFerrada
Unaaltra cita imprescindible dels estius a la CostaBrava ~s el Festival Internacional de la Porta Ferrada (www.
festivalport afer rada.cat). E117
de juliol inaugura la nova temporada el pianista torin~s Lura, on el mflsic i compositorva dovico Einaudi, conegut per
les seres creacionsper a pel.lin~ixer i cr6ixer. L’endema,11
cules corn Intocableo This is
de juliol, toca el torn d’unaltre cl/tssic, BenHarper&The England. L’endematoca canviInnocent Criminals, en un
ar de ritme, perqu~els Sopade
concertflnic de l’estrella del
Cabra tornen ambla seva gira
rock i la seva mltica banda.I
3, 2, 1 pocs mesosabansde ceTony Bennet & Lady Gaga falebrar el seu 30~aniversari. E1
ran un duet extraordinari el
grup de Gerard Quintana i Jo17 de juliol, on el gran crooner sep Thi6tocara els classics de
i la diva del pop ens mostrasemprei donara a conNxerels
ran els seus encants.
primers acords de les cantons
Enaquesta edicid del Festique a final d’any formaran
val dels Jardins de CapRoig
part del seu primer disc d’es-
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tudi en quinze anys. M6s rock,
el de Fito y Fitipaldis, que sonarfi el diumenge2 d’agost,
quan presentaran el seu darrer disc, Huyendo conmigo de
m/; i tres dies despr6s Els Catarres participaran junt amb
la Companyia El~ctrica Dharma en una nit molt especial on
la festa est~ garantida.
El Festival International de
la Porta Ferrada tamb~ portarh
a Sant Feliu de Guixols alguns
dels antics membresde la mitica Electric Light Orchestra que
durant els anys setanta es van
convertir en una de les bandes
m6sreeixides de l’era gloriosa de rock classic. I tamb~un
classic de casa nostra, Raimon,
que el 10 d’agost tornar5 a fer
vibrar el pfiblic que es reuneixi
al port de Sant Feliu.
La cantant Estrella Morenre, el tenor Kenneth Tarver i
la soprano Ainhoa Arteta sdn
algans dels convidats a Sant
Feliu durant els mesos de juliol i agost, en un festival que
aquest any els enyorats del
pop m6s comercial dels anys
vuitanta recordaran per l’actuaci6 el dimarts 18 d’agost de
Spandau Ballet, que han decidit tornar als escenaris i in-
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cloure Sant Feliu de Gulxols
en l’itinerari del seu primer
tour des de12009.
Peralada
Des de11987, ]’estiu s’omple de
llrica, dansa i artistes internacionals a Peralada amb el
Festival Internacional de Mfisica Castell de Peralada, que
aquest any s’estrenarfi amb
una proposta d’excepci6, l’espectacle TomJones Live, el
18 de juliol, seguit d’un classic
de casa nostra, Joan Manuel
Serrat, que presenta Antologia
desordenada.
Perb la llrica tamb6t6 un espal molt especial al castell de
Peralada, que ha convidat el
tenor alemany Klaus Florian
Vogt, que debuta a Peralada
ambun recital a l’esgl6sia del
Carme, acompanyat al piano
per Jobst Schneiderat.
I m6sclassics ambVerdi, perqu6 enguanyel Festival del
Castell de Peralada ha programat Otello, una nova producci6
del festival de la m~del director
i escenbgraf Paco Azorln. En
aquesta ocasid, els papers principals seran interpretats pel
tenor Grego, ry Kunde,el barlton Carlos Alvarez i la soprano

Eva-Maria Westbroek. El gran
tenor Juan Diego Fldrez tanca
la programaci6llrica del festival arab el seu 6xitL’amour,
acompanyat per una orquestra
simf6nica, i sota la direcci6 musical d’Espartaco Lavalle.
I si volieu virtuosos, Al
Mckay,pe~a clau de la mftica
banda Earth, Wind& Fire, torna arab un espectacle dedicat
als amants de la mflsica disco,
dance, soul i funk, farcit d’un
repertori basat en tots els grans
6xits de la banda original i conservant tota l’ess6ncia musical
dels anys setanta i vuitanta.
Luz Casal posarh el punt intimista arab el seu concert a
l’Auditori Parc del Castell, i finalment, el jazz protagonitzarh una nit a Peralada gr5cies a
Gregory Porter & Myles Sanko, el present i el futur del millor jazz i soul del moment.
Torroella
La veu 6s la protagonista del
Festival de Torroella de Montgri, queen la seva 35a edici6
conver teix el cant en l’eix vertebrador de la programaci6.
Tot i aiM, el piano tamb6 hi
tindr~ un paper destacat i seguirh sent fidel als seus inicis
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de promoure els joves talents
musicals potenciant el Fringe
i convertint-lo en un gran aparador dels nous valors.
E1 tenor barcelonl Josep Bros
6s l’encarregat d’inaugurar el
festival arab una selecci6 d’hties d’6pera i romances de sarsuela del repertori rom/mtic
acompanyat al piano per Marco Evangelisti. D’altra banda,
la soprano Anna Prohaska,
considerada la nova reina de
l’6pera barroca, es presenta al
festival arab una selecci6 d’hties barroques molt poc interpretades. I el prestigi6s conjunt franc+s de mfisica antiga
Ensemble La Fenice torna als
orlgens de l’6pera arab L’Orfeo
de Monteverdi.
Per altra banda, Bach ~s el
protagonista del concert que
protagonitzarh l’Acad~mia
1750, l’orquestra del Festival de Torroella de Montgr~,
que juntament arab el Cot de
Cambradel Palau de la Mflsi-
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ca oferirh les cantates que va
compondreper a la festivitat
del Dia de l’Ascensi6. Mentre
que la soprano Maria Bayo ha
seleccionat un repertori poc
habitual de melodies franceses
i belles can~:ons brasileres per
a la seva tornada al festival.
E1 Festival de Torroella ha
convidat aquest any tamb6 els
pianistes Khatia Buniatishvili;
el jovenlssim Jan Lisiecki, que
amb nom6svint anys 6s especialista en Chopin; Enrique Bagar{a, i Joaquln Achficarro, que
torna, fidel a la seva cita anual
ambel pfiblic del festival.
A robs, la proposta es completa amb un monogr/~fic de
Vivaldi de la mg de Rinaldo
Alessandrini i el seu conjunt
Concerto Italiano, i arab un
programa de mflsica d’una de
les civilitzacions cristianes
d’Orient m6s antigues, Armbnia, gr/~cies a Jordi Savall i el
seu conjunt Hespbrion XXI
(festivaldetor roella.cat).

en Europa para presentar el
disco con el que están arrassando, V, editado el pasado
mes de septiembre.
La banda de Adam Levine actúa el próximo domingo en el Palau Sant Jordi con
las entradas agotadas. Sus
seguidores llenarán el recinto barcelonés para escuchar
en directo
nuevos2015
temas co12 Junio,
mo Maps, Animals o Sugar.
Levine es, además de can-

La Voz. Maroon 5 también fucker, Adam Levine aparece
llevará su gira a la ciudad de completamente desnudo. El clip
Madrid.
recibió en los primeros cuatro díPAÍS: España
as publicado en Youtube más de

Primer intento fallido
PÁGINAS: dos
1 millones de visitas. El coeEl grupo comenzó con otro ditor del vídeo, Travis Scheneinombre, Kara’s Flowers,
en el 4500
der, comenta:
«Es absurdo cómo
TARIFA:
€
año 1997. Sacaron a la venta tanta violencia y uso de drogas
un primer disco, The
fourth
ser-mostrado
ÁREA:
324puede
CM²
36% en la TV y las
world, que pasó totalmente redes sociales. Pero un trasero
desapercibido. Adam Levine humano es inaceptable. Creo que
(voz y guitarra), Jesse Carmi- los dos estamos de acuerdo en
chael (teclados) Mickey que debe cambiar el estándar».

about Jane, con el que en
2004 alcanzaron el éxito
Arcángel. El cantante
mundial
gracias a canciones
flamenco graba en
FRECUENCIA:
Semanal
como This love o Harder to
directo parte de su
Breathe.
El quinteto
regresa a
nuevo disco Tablao en
O.J.D.:
179919
los escenarios en gira este
el Tablao Flamenco
2015 con
V, su quinto
trabajo
Cordobés de La
E.G.M.:
198000
de estudio, en el que vuelven
Rambla. También lo ha
a contar
con el teclista
Jesse
hecho en El Arenal en
SECCIÓN:
BARCELONA
Carmichael. Palau Sant Jordi.
Sevilla y El Corral de la
Morería en Madrid. La
Pg Olímpic, 5-7. El domingo a par-

de gran banda. El domingo,
la pareja sentimental y artística formada por Ana Belén
y Víctor Manuel ofrecerá el
espectáculo Canciones Regaladas. Ambos han vuelto
a grabar juntos en estudio
30 años después de La Puerta de Alcalá. Diagonal, 686. Sábado y domingo a las 22.00 horas. Precio: entradas disponibles

tir de las 20.00 horas. Agotadas.

Rambla, 35. Hoy (23.30 h).

a 18 y 28 euros. www.festivalpe-

www.livenation.es.

Precio: 25 euros.

dralbes.com.

De tot
Cursa de Bombers.
La prova atlètica de 10
quilòmetres fa avui la seva
sortida nocturna a partir de
les 21 hores. Enguany, We
Run Barcelona ha canviat de
data, d’horari i de recorregut
per oferir una experiència
diferent i única a la comunitat runner barcelonina. Un
cop arribats a la meta,els
corredors tindran muntada
una festa amb els DJ Nasty
Mondays. Av. Reina Maria

Portes obertes a la
Fundació Tàpies.
Al motiu del 25è aniversari
del museu, la Fundació
Tàpies ha organitzat dues
jornades de portes obertes a
la institució dissabte i
diumenge. Es podrà visitar
l’exposició que ha inaugurat
la seu aquesta mateixa
setmana, anomenada
Tàpies. Col·lecció d’artista,
i que es podrà veure fins al
pròxim 10 de gener del 2016.

Cristina. Avui a partir de les 21.00

Aragó, 255. Dissabte i diumenge

hores. Més informació al web

(portes obertes). wwwfundaciotapies.org.

www.nike.com.
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‘Música sublim del gran cinema’

BANDES
SONORES
SOLIDÀRIES
L’obra beneficosocial Nen
Déu organitza un concert solidari avui al Petit Palau de
la Música Catalana sota el títol Música sublim del gran cinema. La fundació es dedica a l’atenció i l’educació de nens i
adults amb disminucions físiques o psíquiques. S’interpretaran les bandes sonores de grans pel·lícules a càrrec dels pianistes Carles Lama i Sofia Cabruja, acompanyats per l’orquestra de corda Concerts4Good – Terres de Marca i dirigits per Daniel Mestre i Dalmau. Palau de la Música, 4. Avui (18.30 h).25 euros.

Mercat de la Terra.

Impalada 2015.

Slow Food Barcelona dóna el
tret de sortida aquest cap de
setmana al primer Mercat de
la Terra de la ciutat, al Parc de
les Tres Xemeneies. A més de
parades de productes locals i
de temporada, hi haurà
música en viu, degustacions,
tapes km0, espai per a nens i
tallers de cuina. Els Mercats
de la Terra són una xarxa
internacional de mercats de
pagesos amb aliments bons,
nets i justos. Parc de les Tres

Els amants de les motocicletes Montesa Impala, fabricat
a Barcelona entre els anys
1962 i 1986, es reuneixen a la
Impalada 2015. La motorada
surt de les fonts de Montjuïc
per fer gairebé 200 quilòmetres per carretera i fer la
parada final a Terrassa. El
dinar de germanor està
previst a les 15.00 hores i a
les 17.30 hores, els participants faran una visita a la
mostra Viva Montesa.

Xemeneies del Poblesec. Dissabte

Montjuïc. Sortida dissabte (09.00

de 09.00 a 15.00 hores.

h). www.motoclubimpala.com.
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la m isica de la infantesa
vam trobar el nostre so))
L’Elbctrica Dharmaha comenqatuna gira per celebrar els seus quaranta anys. Les
primeres parades s6n Vails (20 de juny), el CanerRock(4 de juliol) i Barcelona,
la Sala Oval del MNAC
(9 de juliol). AmbJoan i Lluis Fortuny (saxo soprano
trompeta, respectivament) recorrem la seva carrera ambel record constant de la
mort recent del Josep Formny,el 2013, i la d’Esteve Formny,el 1986.

n va n ~Lxerel vostre prhnerdisc,
Diumenge, ara fa una mica m6s de
quaranta anys?
J. FORTUNY:
En una comuna
de Girona. Primer xam, set-hi en una comunaa
Horta, en un pis de dues habitacions i despr6s,
el 1973, vain passar a la comunarural de Girona.

O

I allh, en un paller que hi havia, vamcomen~ar
a parir Diutnenge. Vamcomen~ara assajar all~. i
despr6s, per gravar-lo, vambaixar a Barcelona.
--Aix6 es va acabar el 1975. Per qu6?
--]. FORTUN¥:
~,rem molt joves i, amb la inquietud que tenlem, viure a[I/i entre arbres no podia
allargar-se m6sd’un any. Per5 despr6s de Girona
EL TEMPS
¯ 9juny 2015
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els Comediants, a Canet.
--Corn
--J. FORTUNY:
Primer se n’havia anat
la Merc~,la patella del Josep [Fortuny],
a treballar &nabels Comediants. Llavors

una comunaa Caner, a una casa de tres
pisos. Per6 no hi vamestar ni un any. Tot
anava molt r&pid llavors.
--Precisament arab Comediants
fareu an espectacle al pr6xim Caner
Rock.
]. FORTUI’,~¢:
Sf, 6S que precisament
tamb6 fa quaranta anys que hi vam
anar a ~dure arab ells. I del primer Caner
Rock. Per tot aix6, i corn semprehi ha
hagut bonfeeling amb els Comediants,
farem una col.laboraci6 coujunta.
--la sabeu corn serh?
--L. FORTUNY:
Estem encara parlantho. S6n sorpreses que primer hem de saber si t~cnicament podemfer. Ens faria
il.lusi6 que los una cosa espectacular.
--Aquell esti] primerenc, m6s
jazzlstic, de Diumengeaviat el vau
abandonar.
--JOANFoP,’ruxY: No el vam abandonat del tot, el yamcanviar una miqueta.
Diumengeestava rods influenciat per
Chick Corea, Weather Report o Miles
Davis. Quenja hav/em let aquest disc,
en Iosep ens vafer descobrir discos de
mflsica de cobla de ]oaquim Serra iens
va encantar. La mfisica popular sempre
ens havia agradat iamb aqueH estil de
Diumengeno acab~.vemd’estar satisfets.
Sobretot perqu~ la mfisica de la infantesa 6s molt important i nosallxes sempre
ha’demestat envoltats d’aquesta mfisica
de bandes, mtisica de carter, mfisica de

deixar les influ~ncies del jazz. A Diumenge hi havia m6sinflu~ncies del flamenc
-de Paco de Lucia o Menitas de Plata i a
Lbucomballa ja escohem m6s mfisica de
cobla i popular. Vulguesque no, et van
influenciant.
--Entre el primer i el segon disc vau
trobar all6 que us singularitza?
--]. FORTIJNy:
Vain trobar el nostre so.
Cada grup busca el so que els diferencia
dels altres i crec que el yamtrobar a Lbucomballa, sL Gr~cies a la mflsica d’arrel i
la mflsica de la infantesa.
--Ara, en els concerts de eelebraci6
ELTEMPS
¯ 9 iuny 2015
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dels quaranta anys qu6 proposeu?
--L. FORTIJNY:
La idea era celebrar
els quaranta anys el 2014, per6, ambla
mort de losepel 2013, se’n va anar tot
en orris. En aquell momentvam plegar.
Ens yam tancar a casa sense saber qu~
fotre. A partir queens demanen de tocar
al Caner Rockde 2014, vain anar a fer un
quart d’hora i, en baixar de l’escenari,
ens va tornar a agafar el cuc. La mflsica 6s el nostre m6n. Estem b6 damunt
l’escenari; ens ho passem b6 i la gent ens
respon. A partir d’aqueIt momentvain
comentar a plantejar si tornhvem als escenaris o no. I vain decidir, m6s que no
pas una celebraci6, commemorarels 40

bateria. Arab els Rosa Luxemburghaviem col.laborat el 2011 anab un col.lectiu
al Palau de la Mfisica, en el concert de
retirada. All&el vain con~ixer, t~s un paio
molt simp/~tic que toca molt b6 i, en el
momentd’anar a Cenet Rock, l’hi yam
proposar; ell encantat i va anar b6. Realment ho fa tot arab molt de respecte,
tent artistic corn humh.
--L. FORTIJ.N~f:
Tent en l’aspecte artistic corn en I’humb.ha ent~s tot molt b6.
Ha ~%t que ahem a poc a poc. Ili agrada
molt la Dharma. Des del primer moment
li encantava el grup -la qual cosa vol dir
una impllcaci6 de bon comen~ament- i
ho fa molt b6.

anys de la Dharma. Potser ho fem amb
dos anys de retard, per6 la gira parteix
de la base de ferun repots general de la
discografia de la Dharma, de les canqons
rues emblemb.tiques, les queens sembla
que han significat m~s per a la mflsica
del pals.
--I. FORTUNY:
Durant aquesta gira
tamb6 recordarem el Josep i l’Esteve tot
i que l’any que ve volem fer un homenatge al Josep i ales seres facetes m6s
liter’.ties i de grafisme. Penseuque la
majoria de car&tules de la Dharmason
seues i de la seva filla Liliana. Tot aquest
vessant tindr/t el seu homenatgel’any
vinent.
--A Canet~ l’any passat, ja vau anar
arab Ivan Rodrfguez, el bateria dels
Rosa Luxemburg, que ara us aeompanyarh. Ha estat diflcil l’adaptaci6?
--|. FORTUNY:
NOha sigut fhcil. Val a
dir que, des de iota, pot semblar poca
cosa per6 ha costat i continua costant.
S6n 40 anys tocant arab en Josep a la

--A m6s ha de ser molt m6s dfficil
substituir un bateria que segons quin
instrument.
--l. FOaTUNY:
Un bateria 6s molt important. Fa quantitat d’entrades i acaba
quantitat de cantons. I~s un instrument
important en un grup i t’has d’emendre
arab ell.
--Necessita molt assaig?
L. FORTIJNY:
1 tam. Perb al Palau
de la Mflsica ja yam veure que no era un
bateria tlpic de pop, d’estrofa/tornada
i estrofa/tornada. Nosahres necessitem
un bateria que, en un momentdonat,
pugui enar dram conscient que el solo
ser~. m6s llarg. Entm concert de la Dharma hi ha cantons que estan molt clares
per6, en un momentdonat, el concert
se’n va cap a la improvisaci6 i en aquell
momenteli ha de respondre i improvisar
tamb&Nosaltres ja hay/era vist que I’estil
de tocar de I’Ivan li permetria fer aix6. I
per a ell. la Dharmaera un repte.
--]. FORTUNe:
Curiosament el seu
67
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pare as molt fan de la Dharmai des de petit ell
ja escohava Lbucomballa o Tramuntana. Un
dia aquf assajant Tramuntana ell s’emocionava
i explicava "aquesta canq6 l’he mamatde petit
perqua el meupare ja la ficava’~
--A m6s s’ha d’adaptar a la rostra varietat
d’estils. Fora de Catalunya igual toqueu en un
festival de rock corn en un club de jazz.
--]. FORTUS¥:
Si, als Estats Units hemestat al
Memphisin May, que era de rock, i al Knitting
FactoD’, que 6s un mitic club de jazz de Manhattan. AII~ s6n els reis del jazz; no els pots ensenyar
pasres, perb com nosaltres tamb6 bevem d’altres
fonts, els sorpran i els agafes b6.
--I l’experi~ncla del Memphisin May, com
va anar?
--]. FORTUNV:
Molt b6, perqub era un d’aquells
festivals en un espai immensi tocaven Ig~’ Pop,
Jet D, Lee Lewis... Ungran festival.
--L FORTUNY:
A mrs, la gent de l’organitzaci6 va tenir el detall de guardar-nos una sessi6
68
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de gravaci6 a l’estudi SunStudio, que as el mific
estudi de gravaci6 d’Elvis Presley i molts altres.
Quanvamarribar all~., ens van donar la sessi6 de
gravaci6 per sorpresa. Vamimprovisar molt.
--I el concert?
--L. FORIZLNY:
Comacuriositat, et dira que,
a la can~6 "Correfoc’; quan d/~iem "Foc, foc", els
americans cantaven "Fuck, Fuck". Primer ens va
sorprendre l’energia arab qua van rebre la can~;6 i
despr6s ho vain entendre.
--Era un festival dedicat parcialment a
mdsiques del m6n? Perqub lggy Pop i Jerry Lee
Lewis no ho s6n.
--L. FORTUNY:
NO, no, era bastam americh. No
era corn Rockin Rio on si que yamanar a l’escenari de mfisiques del m6n. O el de Sud-hfr[ca. No,
no, era tot molt americh.
--Nosaltres tenim I’orella acostumada a la
cobla per6 all~ ha de set cent per cent nou.
--L. FORTUNY:
Passa que, corn sore un grup
DEBARCELONA
A MEMPHIS. melt versb.til, podemtocar rock i fer exhibici6 de
Adalt,I’El~Grica
Dharmaguitarra ambCorrefoc o anar al Knitting Factory,
el 1977
i 1979.Asota.fora que as un club de jazz d’avantguarda de Mandel SunStudiodeMemphis.
D’esquerra
adreta:Pep
Rius, hattan, i, sense canviar l’estil, podemfer LbuMaria
Fortuny,
LluisFortuny, comballa i fer menys rocker. Hemtingut aquesta
Caries
ViclaL
Joan
Fortuny
i el versatilitat.
desaparegut
Josep
Fortuny.
--Potser 6s l’experiancia. Despras de gravar
Diumenge o L’oucomballa no hagu6ssiu tingut
aquesta versatilitat.
--L. FORTUN¥:
Oh[ EIs temps eren diferents,
tamb6. A l’~poca de Lbucomballano existia la
mfisica corn a espectacle. ]o, el 1975, hi vaig anar
corn a pfiblic encara no vaig entrar fins el 1979 a
la Dharma-i al Caner Rock tots esthvem asseguts
escohant. I als concerts de la Dharma.
--Per6 precisament la Dharma tendiu molt
a aquest di/fleg arab el pdblic.
--~.
FORTUNY:
Perqu~ sembla queens ho demana. Per exemple, el "Forqa Dharma" va set un
crit que va sentir el Josep en una actuaci6. I arab
aixb vain fer una cam;6. ¯
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