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González Macho dimiteix com a president
FRECUENCIA: Diario
de l’Acadèmia
del Cinema Espanyol
O.J.D.: Macho,
14121que ha presiEnrique González
dit l’Acadèmia del Cinema Espanyol duE.G.M.:
132000
rant els últims
quatre
anys, va presentar
ahir la seva dimissió “amb caràcter irrevoSECCIÓN:
cable” perquè
es troba enCULTURA
una “situació de
total impossibilitat” per compaginar la seva “activitat personal amb la presidència

de manera correcta, sense que existeixi
cap altre motiu”. La junta directiva de
l’Acadèmia va nomenar ahir l’actor Antonio Resines i la directora Judith Colell
president i vicepresidenta primera en
funcions. L’últim acte de González Macho
com a president va ser la gala dels Goya.

Una iniciativa
d’àmbit estatal
El dia sense música és una jornada de vaga d’àmbit estatal
convocada per vuit associacions
de sales de música en directe,
promotors, mànagers i tècnics
de l’espectacle. L’anunci de la
iniciativa es va fer ahir de manera simultània a Barcelona, Bilbao i Madrid. A més de la vaga,
impulsen un manifest que busca
l’adhesió de la ciutadania i en
què exigeixen “una immediata i
significativa reducció en el tipus
impositiu que actualment grava
el consum final de música en viu
i que ens col·loca en una posició
d’extrema debilitat enfront de la
resta de països de la zona euro”.

PROTESTA

El dia sense música busca
que el 20 de maig ningú toqui
cap instrument. GETTY IMAGES

Un dia sense música
contra l’IVA cultural
Promotors i sales convoquen una jornada sense concerts el 20 de maig
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

“Ja era hora que ens reuníssim”, va
dir ahir Jordi Gratacós, president de
l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de
Catalunya. De les reunions entre diferents associacions musicals n’ha
sortit una convocatòria per al dimecres 20 de maig: “Un dia sense música per un IVA raonable i just per a la
música”. L’acció, d’àmbit estatal i
que coincideix amb la campanya
electoral municipal, pretén que el
govern espanyol rectifiqui i abaixi
l’IVA cultural, que des del setembre
del 2012 és del 21%, un dels més alts
d’Europa juntament amb el danès,
que arriba al 25% perquè és de règim
general i no preveu les modalitats
reduïdes d’altres estats.
A efectes pràctics, la vaga serà un
dia sense concerts. Joan Manuel
Serrat va ser un dels primers a reaccionar canviant la data de l’actuació
que havia de fer el 20 de maig a Ma-

drid, i que serà el dia 19. A Barcelona el Taller de Músics ajornarà la inauguració del festival Ciutat Flamenco, que se celebrarà al Mercat de
les Flors del 21 al 24 de maig.
Les crítiques a l’IVA cultural les
han fet seves tant el Govern com els
equipaments culturals catalans des
del setembre del 2012. Tanmateix,
en alguns casos la decisió de secundar la vaga es decidirà en les pròximes setmanes. El Liceu té programada l’estrena de l’òpera Così fan
tutte precisament el dia 20. Fonts
del teatre de la Rambla consultades
per l’ARA van assegurar que la possibilitat d’ajornar l’estrena es plantejarà la setmana que ve durant la
reunió de la comissió executiva del
Liceu. En la mateixa situació es troba el Palau de la Música, que també
estudiarà què fa amb la gala flamenca que ha d’acollir. Pel que fa a L’Auditori de Barcelona, la data els facilita la decisió perquè no hi ha previst
cap concert el 20 de maig.
Els tres mesos anteriors al dia
sense música es dedicaran a recollir

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Bel·ligerant
“Qui faci
música aquell
dia quedarà
retratat”,
diu Tito
Ramoneda

adhesions a la protesta. “Volem sensibilitzar la població. No es tracta
d’una reivindicació només del sector. Les persones són les primeres
afectades perquè se’ls està retallant
l’accés a la cultura”, explica Tito Ramoneda, president de la promotora The Project i membre de l’Associació de Promotors Musicals
(APA), una de les impulsores de
l’aturada. “Qui faci música aquell
dia quedarà retratat”, va afegir Ramoneda, que considera que els equipaments musicals d’estat “vinculats
al PP tiraran milles”.
El suport del teatre i el cinema

El dia sense música és una iniciativa d’associacions musicals, però
compta amb el suport del cinema i
les arts escèniques. “No descarto fer
alguna cosa d’aquesta naturalesa”,
explica el president de l’Associació
d’Empreses de Teatre de Catalunya
(Adetca), Xavier Marcé, tot i que la
qüestió es debatrà el 4 de març en
la reunió de la Federació Estatal
d’Associacions d’Empreses de Te-

atre i Dansa (Faeteda), que ha centrat la seva estratègia a aconseguir
el compromís dels partits polítics
d’incloure la rebaixa de l’IVA en els
programes electorals. L’Acadèmia
del Cinema Català també dóna suport a la iniciativa musical. “Donem
suport total a tot el que es faci contra aquest IVA grotesc”, diu la seva
presidenta, Isona Passola.
Reclamar la reducció de l’IVA és
un dels cavalls de batalla de l’àmbit
cultural des de fa tres anys, tot i que
fins ara les diferents mobilitzacions
no han fet canviar d’idea el govern
del PP. Tampoc han tingut èxit les
iniciatives parlamentàries. Ahir
mateix CiU va fer una interpel·lació
al Congrés de Diputats sobre la necessitat que la política cultural de
l’Estat inclogui “la immediata reducció de l’IVA als productes i activitats culturals”. La proposta va ser
rebutjada pel vot contrari dels diputats del PP. També ahir el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, va assegurar que comprenia la vaga. “Fa
mesos que denunciem que l’IVA al
21% enfonsa sectors sencers de la
cultura”, va dir Mascarell.
Els convocants de la vaga consideren que l’IVA ha tingut “efectes
dramàtics en molt casos”. “Durant
els primers dotze mesos, l’Estat va
recaptar 13,3 milions d’euros més,
però els ingressos generats per
IRPF, impostos de societats i Seguretat Social van patir una davallada
de 42,3 milions. I la facturació va
caure un 21%”, diu Ramoneda.e
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LA FRASE  «Fer mancament a la sardana és cometre delicte en contra l’Art; és el crim de lesa Pàtria, és escarnir Catalunya». Aureli Capmany i Farrés

(Barcelona, 26 de febrer de 1868 - 9 d'octubre de 1954), fou un destacat folklorista de formació autodidacta.
Robert
Roqué Jutglà

Som ja en plena Quaresma i hi ha poca activitat festiva. La raó primordial és que durant
molts anys, segles fins i tot, per aquestes diades
era prohibit fer ball, la qual cosa motivà que no



s’organitzessin Festes Majors o altre tipus de manifestacions festives. A causa de la parada dels
músics, algunes formacions aprofitaven per fer
unes vacances i també era final de temporada que

es reiniciaria per Pasqua. Era doncs, el moment indicat per fer els canvis de músics, alguns es retiraven, d’altres volien canviar de formació. Les mutacions eren aprofitades en aquestes dates.

Fira de la mel de Crespià

L’Agenda
SARDANES

La Principal de Banyoles i Rossinyolets actuen a la vila del Pla de l’Estany
respià és una població
del Pla de l’estany, de
250 habitants, però
aquest cap de setmana
el poble s’omplirà de gom a gom de
gent de molts indrets, atreta per la
tradicional fira de la Mel.
La fira de la Mel de Crespià té el
seu origen a l'alta edat Mitjana.
Crespià té una gran varietat botànica i ﬂorística, la qual cosa la fa
molt apropiada per al cultiu de les
abelles. La mel de la zona és un
producte molt apreciat per les seves propietats curatives i medicinals. Quan s’inicià, aquella època
no hi havia apicultors pròpiament
dits, sinó que era una activitat
complementària de molts pagesos
i petits artesans que l’utilitzaven en
primer lloc per a consum propi.
Més tard els excedents eren posats
a la venda en el marc del que amb
els anys va acabar essent la fira de
la Mel.
Al segle Xviii, època de fort
creixement a tot Catalunya, hi havia a Crespià un actiu comerç de
mel i altres productes, com teixits
i ﬁlatures Des del port de roses
amb destinació al port de gènova,
a itàlia, hi havia una activitat constant el que queda conﬁrmat pel fet
que a Crespià hi ha el carrer de gènova, dedicat a aquesta ciutat italiana.
També cal constatar que en el
poble hi ha gran quantitat de cultius de nous, que juntament amb
la mel són protagonistes de la fira,
que arriba a la XXXvi edició.
se celebra aquest cap de setmana i a més dels productes mencionats hi haurà una gran quantitat de parades d’artesania i articles
tradicionals.
La fira es complementa amb actes lúdics, així tant dissabte com diumenge, a la tarda hi haurà sengles
audicions de sardanes, amb les cobles La Principal de banyoles i
rossinyolets, respectivament. el
matí del dissabte tindré efecte l’actuació de l’esbart Dansaire de
fontcoberta. el diumenge , al matí
una exhibició de la Colla Castellera de figueres i una cercavila amb
els Caps grossos de Crespià, acompanyats dels timbalers batecs del
fluvià.

C

CONFEDERACIÓ SARDANISTA
DE CATALUNYA
La Confederació sardanista de
Catalunya ens ha enviat aquesta
informació, que creiem es interessant per a totes les entitats sardanistes.

DdG

AUDICIONS
DissAbTe 21 De febrer
 Agullana.
Plaça. Cobla Vila de la Jonquera.
Festa de la Xuia.
H 17.00
 Crespià.
Plaça. Cobla La Principal de
Banyoles. Fira de la mel.
H 16.00

DiuMenge 22 De febrer

La Bisbal Jove. DdeG

La Bisbal Jove fa «Tututs»
R.R. | GIRONA

La Cobla bisbal Jove neix el dia
3 de març de 1990 amb músics
formats a l’escola de Cobla Conrad saló de la bisbal d’empordà,
fundada l’any 1981. L’oferta de la
Cobla bisbal Jove inclou audicions de sardanes, oﬁcis solemnes, cercaviles, balls vuitcentistes, concerts pedagògics, enregistraments, aplecs i concerts
de música per a cobla.
La Cobla bisbal Jove aposta
per la barreja de tradició i innovació i per acostar la cobla a
nous públics, a través de la fusió
el passat 27 de novembre de 2014
s’ aprovà el que s’ha anomenat la
reforma ﬁscal que inclou tres lleis:
La Llei 26/2014, de l’irPf, la Llei
27/2014, de l’impost sobre societats i la Llei 28/2014, de l'ivA.
La reforma ﬁscal ha estat publicada al bOe del dia 28 de novembre.
Totes tres lleis tenen vigència a
partir de l’1 de gener de 2015, i
comporten algunes modiﬁcacions
importants a les entitats.
Per aquest motiu, amb l’objectiu de facilitar la màxima informació possible sobre aquests canvis normatius, des de la Confederació sardanista de Catalunya,
juntament amb el Departament de
Cultura s’ha organitzat una sessió
informativa per a totes les entitats.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

amb diferents gèneres musicals
i les col·laboracions amb artistes
de tot tipus. Així tenim, ara, una
altra activitat original.
Aquest diumenge vinent, 22
de febrer, a les 12:00 h., la cobla
bisbal Jove presenta, a l’espai Ter
de Torroella de Montgrí, un nou
espectacle dirigit a tota la família: Tututs.
Aquesta proposta presenta de
manera humorística, i amb la
participació del públic, la mateixa bisbal Jove i els instruments que en formen part.
A més a més, hi ha un petit

concert variat per sorprendre
els assistents. es pretén descobrir
mil i una històries que s'amaguen
darrere d'una cobla, una aventura per a nens i nenes de 0 a 99
anys on amb grans dosis d'humor i amb la participació del
públic.
La cobla La bisbal Jove ens
aproparà als instruments de la
cobla i interpretarà un repertori ben variat que ben segur ens
sorprendrà. i és que amb la cobla es pot tocar gairebé de tot
música infantil, jazz, rock, tradicional...

s’ofereix una informativa pel
proper dissabte 21 de febrer de
2015, a les 11.00h al Centre Cultural de Malgrat de Mar (c. Carme,
26). L’aforament és limitat i cal
conﬁrmar l’assistència a l’adreça
electrònica info@conf.sardanista.cat, o bé al telèfon 93 319 76 37.

Actualment es compta amb cinc
colles sardanistes de Competició
(estel de les gavarres, Aires Cassanencs, Celístia, Mans Amigues i
Amics Dansaires) i amb un esbart
Dansaire.
Les seves activitats van des de
cursets d’ensenyament, trobades
infantils, ballades ﬁns a aplecs
d’ermita i de veïnat, ﬁra de santa
Tecla o festa Major. en aquests
moments compta amb 540 socis.
Aquest diumenge celebrem La
Diada del soci, amb sardanes i ball,
per Cobla-Orquestra selvatana.

CASSÀ DE LA SELVA. AMICS DE
LA SARDANA
Amics de la sardana de Cassà de
la selva és una Associació que
nasqué a Cassà a principis de l’any 1975. en aquell temps hi havia
al poble (tot i tenir una forta tradició musical i sardanista) un fort
dèﬁcit d’activitats sardanistes. es va
recollir la petició de molta gent que
reclamava una revitalització de la
nostra dansa. Per això es va fundar.

CARDEDEU
La població de Cardedeu (vallès
Oriental) organitza cada any el
febrer Musical i en ell no hi manca pas mai un concert de música

 Cassà de la Selva.
Poliesportiu. Cobla Selvatana.
H 16.30
 Crespià.
Plaça. Cobla Rossinyolets. Fira de la
mel.
H 16.00
 Perpinyà. (Cat. Nord).
Plaça Marcel Pagnol. (Le Vernet)
Cobla Tres Vents.
H 15.00
 Santa Susanna.
Parc Colomé. Cobla Foment del
Montgrí.
H 18.00
 Tortellà.
Cobla Vila de la Jonquera. (Fira de
Quaresma)
H 16.30

CONCERTS
DiuMenge 22 De febrer
 Cardedeu.
Local CECUCA. Cobla Mongrins. 6
tarda. (Homenatge a Antoni Mas
Bou)
H 18.00
 Torroella de Montgrí.
Espai Montgrí. Cobla Bisbal Jove. 12
migdia. Espectacle TUTUTS
H 12.00

de cobla, en el qual és ret un homenatge a algun compositor.
Aquest any l’homenatja’t serà el
mestre Antoni Mas bou. D’ell s’interpretaran les seves sardanes:
Cant de recort (dedicada al seu oncle francesc Mas ros), Sempre pel
juny (a l’Aplec de Cardedeu del
2001), El bosc dels enamorats, L’Estelada i Endavant. Actuarà musicalment la cobla Montgrins.
Antoni Mas bou nasqué a Caldes de Malavella, el 18 de maig de
1945. estudià piano i harmonia al
Conservatori superior del Liceu de
barcelona.
És una persona prolíﬁca en activitats artístiques, ha estar director de cobles-orquestres, ha actuat ala Palau de la Música i és autor
de l’himne de rCD espanyol).

ments
manca
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MÚSICA

Músics i promotors demanen que el 20
de maig sigui «Un dia sense Música»
MADRID | EFE/DDG

i» del Govern
njustícia»
ACN

El sector muscial van presentar ahir la iniciativa Un dia sense Música per al 20 de maig. El que proposen és emular l’obscur panorama que
el sector augura per a la música si es manté l'IVA al 21%. Per evitar aquest
fatal desenllaç, les entitats promotores volen sumar la ciutadania, els
artistes i líders d'opinió a la iniciativa i unir forces per reivindicar l’aplicació
del 4% d’IVA a la música en directe. El sector català va demanar que institucions emblemàtiques com el Palau de la Música i el Liceu no programin aquell dia en solidaritat amb les diﬁcultats que passa el sector
des que el Govern de Mariano Rajoy va pujar aquest tribut, el 2012.

Estudiants de Catalunya
de Salamanca.

ntat que això hagués anat a
e raonable», va dir.
dels hereus han renunciat
ir físicament la documennomés s'han endut una
digital amb la ﬁnalitat de
var els originals a l'arxiu.
da pendent ara el lliuraels documents localitzats a
que van ser conﬁscats a la
litat per part de les tropes
París, on estava instal·lat el
català.
una befa, un robatori i una
ia per part del Govern esno és necessària cap llei
arar aquesta injustícia», va
ar Francesc Cruanyes, prede la Comissió per la Dig-

CONSERVATORI DE GIRONA

MÚSICA

Professors del Conservatori de Girona
presenten «El carnaval dels animals»
GIRONA | DDG

El Cicle de Concerts Familiars del Conservatori de Girona presenta
avui a les set a l’Auditori del Centre Cultural la Mercè el concert El carnaval dels animals, de Camille Saint-Saëns. El concert familiar serà a
càrrec dels professors del conservatori Eszter Schütz i Jesús Lira, Laia
Martí, Josep Bassal, Stanislava Ivanova, Elvira Querol, Séverine Rospocher,
Sebastià Bel, Maria Figa i Lali Solà. La narració serà a càrrec d’Elisenda Vidal. A més, actuaran els guanyadors del Concurs de piano que ha
tingut lloc durant aquests dies dins dels actes de la Setmana Cultural.
CINEMA

González Macho deixa el seu càrrec de
president de l’Academia del Cine

quest sentit, Francesc Cruaapuntar que la documen- MADRID | EFE/DDG
calitzada a Àvila és «imEnrique González Macho va renunciar ahir al seu càrrec de president
íssima», per la qual cosa, de l’Academia i va assegurar que avui donarà més explicacions. L’emla seva opinió, l'Estat es- presari va explicar que va prendre aquesta decisió perquè veu incomno pot quedar com un Es- patible compaginar la seva activitat personal amb l’acadèmia i va nedóna suport a un crim co- gar que marxés per motius de salut o malestar amb la institució. TanPALAU
DE LA MUSICA
s nazis,
de manera
que elsCATALANA
mateix, va admetre que es veu obligat per les circumstàncies, ja que han
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Gala Cortés

‘Ovidi popular, 20
anys!’

Presenta el disc ‘El
temor de las medusas’
al Teatre Barts a les
21.00

Homenatge al Centre
Artesà Tradicionàrius
(19.00 i 22.00)

BARCELONA

un dels exploradors més
punyents en el camp de la
improvisació i referència
de primer ordre dins el catàleg del prestigiós segell
alemany ECM, el saxofonista nord-americà Tim
Berne porta a Jamboree
la seva proposta Snakeoil
amb la qual ha facturat el
disc Shadow Man. Tim
Berne beu de les fonts
més contrastades, com
ho demostren uns inicis
en la factoria soul del segell Stax, una progressió
cap el hard-bop i un següent contacte amb mestres de la improvisació i la
recerca com Bill Frisell o
John Zorn.

MUSEU

Museu de Cultures del
Món. Després de la inauguració al desembre del
Museu del Disseny, s’acaba d’inaugurar un altre
nou museu: el Museu de
Cultures del Món, situat
al carrer Montcada, davant per davant del Museu Picasso. El nou equipament inclou art de cultures d’Àfrica, Amèrica,
Oceania i Àsia, i vol ocupar a partir d’ara un lloc
preeminent en el circuit
museístic del barri de la
Ribera, juntament amb el
Museu Picasso i El Born
Centre Cultural. El museu ocupa dos palaus gòtics, el Nadal i el Marquès
de Llió, que havien quedat
buits després de la marxa
de la Col·lecció BarbierMueller d’art precolombí i
del trasllat del Museu
Tèxtil i del Dhub a l’edifici
de les Glòries. L’equipament és fruit de l’acord de
l’Ajuntament amb la Fundació Folch, que suposa
un préstec en comodat
durant vint anys de prop
de 2.400 peces d’art
d’Àfrica, Àsia, Amèrica i
Oceania. La col·lecció permanent del nou museu
es nodreix en bona part
d’aquesta col·lecció, però
també d’obres del Museu
Etnològic, en segon lloc,
i d’obres de la Fundació
Arqueològica Clos i la
Col·lecció Arqueològica
Duran Vall-llosera. El
museu tindrà portes
obertes fins al 7 d’abril.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
‘Kumiko, the treasure hunter’ es projecta aquest vespre als Girona ■ AMERICANA

Un cap de setmana ‘indie’
BARCELONA
CINEMA

Només amb un any de vida, el Festival Americana ja s’entreveu com
un referent en el panorama cinèfil
de la ciutat. Nascut amb la intenció d’oferir títols inscrits dins el cinema independent nord-americà
que han passat per festivals internacionals però que no troben distribució, l’any passat va reunir
més de 2.400 espectadors durant
un cap de setmana als cinemes Girona.

Aquesta bona acollida ha animat els responsables de la mostra
–que torna a tenir els cinemes Girona com a seu principal– a créixer en quantitat de pel·lícules i de
projeccions, i també a obrir noves
seccions i proposar activitats paral·leles per a totes les edats. Així,
Tops inclou una selecció d’alguns
dels films més esperats de l’any i
Next presenta els talents emergents.
Avui ja es poden veure als Girona, a la tarda i a la nit, diverses

pel·lícules, entre les quals Cheatin,
de l’animador Bill Plympton, i un
programa doble format per Fargo,
dels germans Coen, i Kumiko, the
treasure hunter, de David Zellner.
Entre les activitats paral·leles
del Festival Americana destaca la
retrospectiva Back, en col·laboració amb la Filmoteca, que recorda
alguns dels títols clàssics més importants del cinema indie nordamericà.
XAVIER ROCA

BARCELONA

19.30 CONCERT
David Bozzo. A la seu de
la SGAE a Catalunya es
presenta i es preestrena
la partitura Concert per a
violí i orquestra del compositor català David Bozzo (Sant Cugat del Vallès,
1980) recentment editada per Clivis Publicacions.
L’estrena serà el 14 de
març a St. James Piccadilly (Londres). Els intèrprets Francisco Jimeno,
al violí, i Eloi Jover, al piano, interpretaran en primer lloc Adagio i Fuga, de
David Bozzo, i la Segona
sonata per a violí i piano
de Lluís Benejam.

BARCELONA

20.00 / 22.00
CONCERT

Tim Berne. Considerat

‘De Barcelona a Sevilla’. Són tres sessions de
música i ball en directe,
en un tablao a la sala Tarantos de la plaça Reial,
que és, des de fa anys, escenari de joves talents. La
força del flamenc s’experimenta quan es viu en directe, en el marc d’un petit tablao, a tocar de cantaoras i bailaoras que posen l’ànima damunt de
l’escenari.

BARCELONA

20.45 FLAMENC
Flamenc. L’any 2012 el
Jazz Sí Club Taller de
Músics del barri del Raval de Barcelona va celebrar el vintè aniversari,
històricament vinculat
al Taller de Músics com
a altaveu artístic dels
joves músics. Avui, actuació de flamenc.

BARCELONA

21.00 FLAMENC
‘La noche flamenca’. La
noche flamenca traslladarà l’essència del tablao andalús als escenaris del Palau de la Música, tot plegat acompanyat de la música en directe, la guitarra
i el ballet.
Un dels films que es podran veure ■ ANIMAC

Puigbó i Roser Capdevila en el programa ‘(S)avis’ ■ TV3

Lleida, capital del cinema
d’animació

El llibre de les entrevistes
dels més savis, a Tiana

LLEIDA

TIANA

Fins diumenge se celebra a la ciutat una altra edició
d’Animac, la Mostra de Cinema d’Animació, en espais com ara la Llotja i el CaixaForum.

Presentació, amb Roser Capdevila i Josep Puigbó,
del llibre (S)avis. Lluny del silenci i de la queixa
(Meteora), al Casal de Tiana (Isaac Albéniz, 8-10).

ANIMACIÓ

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.00 PRESENTACIÓ

BARCELONA

21.30 CABARET
The Chanclettes.
La veterana formació
teatral i humorística
The Chanclettes presenta, fins al 29 de març
a El Molino, l’espectacle
#DPutuCool, amb esquetxos i números musicals que tenen lloc de
dijous a diumenge.
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Laura Put

Fred Wesley Trio

La discjòquei punxa a
la sala Razzmatazz a
partir de la 01.00

Concert a la sala
Marula Café de
Barcelona a les 22.00

GIRONA

de l’últim festival de documental musical In-Edit,
Un lloc on caure mort, es
projecta avui al Cinema
Truffaut. Es tracta d’una
pel·lícula dirigida per M.A.
Blanca i Raúl Cuevas i
produïda per Boogaloo
Films; un documental sobre el cantant del grup de
punk bronca del Montseny Autodestrucció en
plena crisi vital. A continuació, a les 23.00, concert d’Autodestrucció a la
sala Yeah.

19.30 CINEMA
Mostra de Cinema Africà. Com cada any, i ja en
són deu, el mes de febrer
és temps de cinema africà
al Museu del Cinema. Arriba de nou la mostra de
cinema africà que el museu organitza conjuntament amb l’Aliança Francesa de Girona. La mostra
està composta per quatre
pel·lícules, totes amb directors de l’Àfrica negra i
que han estat inèdites o
han passat molt desapercebudes per les sales comercials del país. Amb
aquesta mostra es pretén
donar visibilitat a un cinema alternatiu que és difícil de veure en espais fora
dels festivals i que permet
al públic veure cinematografies poc habituals.
Avui es pot veure el gran
premi del jurat al festival
de Canes del 2010, Un
homme qui crie, de Mahamat-Saleh Haroun.

Barcelona Gypsy Klemzer Orchestra ■ ARXIU

Víctor Bocanegra ■ ARXIU

Barcelona Gypsy Klemzer
Orchestra, a La Mirona

Les cançons de Víctor
Bocanegra, fetes jazz

SALT

GRANOLLERS

La Barcelona Gypsy Klemzer Orchestra porta la seva música tradicional dels gitanos dels països de
l’est d’Europa a la sala La Mirona.

El cantautor i poeta Víctor Bocanegra actua al Casino de Granollers amb la Jazzgranollers Ensemble,
dins el Festival de Jazz.

22.30 CONCERT

22.00 CONCERT

MANLLEU

00.00 CONCERT
Guillem Ramisa. Dins el
Febrer acústic del Cafè
Foment, concert de Guillem Ramisa i després
música amb Hari Bengala. Al número 28 del carrer Enric Delaris.

SABADELL

21.00 ÒPERA
‘L’italiana in Algeri’. El
Teatre La Faràndula presenta aquest muntatge de
l’òpera còmica de Gioacchino Rossini, dins la
XXXIII temporada Amics
de l’Òpera de Sabadell.

GIRONA

20.30 CINEMA
‘Un lloc on caure mort’.
La pel·lícula guanyadora

El joc

LOTERÍA NACIONAL
SORTEIG DEL DIA 19 DE FEBRER DEL 2015
Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

NÚMEROS

0

EUROS NÚMEROS

1

EUROS NÚMEROS

2

EUROS NÚMEROS

3

EUROS NÚMEROS

Llista acumulada de les quantitats que han correspost a cadascuna de les sis sèries dels
números premiats, classificats per la seva xifra final

15
15

SORTEIG

4

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

EUROS NÚMEROS

5

EUROS NÚMEROS

6

EUROS NÚMEROS

7

EUROS NÚMEROS

8

EUROS NÚMEROS

9

EUROS

00300 ........ 360
00310 ........ 300
00320 ........ 300
00330 ........ 300
00340 ........ 300
00350 ........ 300
00360 ........ 300
00370 ........ 300
00380 ........ 300
00390 ........ 300

00301 ........ 330
00311 ........ 330
00321 ........ 330
00331 ........ 330
00341 ........ 330
00351 ........ 330
00361 ........ 330
00371 ........ 330
00381 ........ 330
00391 ........ 330

00302 ........ 300
00312 ........ 300
00322 ........ 300
00332 ........ 300
00342 ........ 300
00352 ........ 300
00362 ........ 300
00372 ........ 300
00382 ........ 300
00392 ........ 300

00303 ........ 330
00313 ........ 330
00323 ........ 330
00333 ........ 330
00343 ........ 330
00353 ........ 330
00363 ........ 330
00373 ........ 330
00383 ........ 330
00393 ........ 330

00304 ........ 300
00314 ........ 300
00324 ........ 300
00334 ........ 300
00344 ........ 300
00354 ........ 300
00364 ........ 300
00374 ........ 300
00384 ........ 300
00394 .......4.665

00305 ........ 480
00315 ........ 330
00325 ........ 330
00335 ........ 330
00345 ........ 330
00355 ........ 330
00365 ........ 330
00375 ........ 330
00385 ........ 330
00395 ......60.030

00306 ........ 300
00316 ........ 300
00326 ........ 300
00336 ........ 300
00346 ........ 300
00356 ........ 300
00366 ........ 300
00376 ........ 360
00386 ........ 300
00396 .......4.665

00307 ........ 300
00317 ........ 450
00327 ........ 300
00337 ........ 300
00347 ........ 300
00357 ........ 300
00367 ........ 300
00377 ........ 300
00387 ........ 300
00397 ........ 300

00308 ........ 300
00318 ........ 300
00328 ........ 300
00338 ........ 300
00348 ........ 300
00358 ........ 300
00368 ........ 300
00378 ........ 300
00388 ........ 360
00398 ........ 450

00309 ........ 300
00319 ........ 300
00329 ........ 300
00339 ........ 300
00349 ........ 300
00359 ........ 300
00369 ........ 300
00379 ........ 450
00389 ........ 300
00399 ........ 300

21500 ........ 360
21510 ........ 300
21520 ........ 300
21530 ........ 300
21540 ........ 300
21550 ........ 300
21560 ........ 300
21570 ........ 300
21580 ........ 300
21590 ........ 300

21501 ........ 330
21511 ........ 330
21521 ........ 330
21531 ........ 330
21541 ........ 330
21551 ........ 330
21561 ........ 330
21571 ........ 330
21581 ........ 330
21591 ........ 330

21502 ........ 300
21512 ........ 300
21522 ........ 300
21532 ........ 300
21542 ........ 300
21552 ........ 300
21562 ........ 300
21572 ........ 300
21582 ........ 300
21592 ........ 300

21503 ........ 330
21513 ........ 330
21523 ........ 330
21533 ........ 330
21543 ........ 330
21553 ........ 330
21563 ........ 330
21573 ........ 330
21583 ........ 330
21593 ........ 330

21504 .......8.100
21514 ........ 300
21524 ........ 300
21534 ........ 300
21544 ........ 300
21554 ........ 300
21564 ........ 300
21574 ........ 300
21584 ........ 300
21594 ........ 300

21505 .....300.000
21515 ........ 480
21525 ........ 330
21535 ........ 330
21545 ........ 330
21555 ........ 330
21565 ........ 330
21575 ........ 330
21585 ........ 330
21595 ........ 330

21506 .......8.100
21516 ........ 300
21526 ........ 300
21536 ........ 300
21546 ........ 300
21556 ........ 300
21566 ........ 300
21576 ........ 360
21586 ........ 300
21596 ........ 300

21507 ........ 300
21517 ........ 300
21527 ........ 300
21537 ........ 300
21547 ........ 300
21557 ........ 300
21567 ........ 300
21577 ........ 300
21587 ........ 300
21597 ........ 300

21508 ........ 300
21518 ........ 300
21528 ........ 300
21538 ........ 300
21548 ........ 300
21558 ........ 300
21568 ........ 300
21578 ........ 300
21588 ........ 360
21598 ........ 300

21509 ........ 300
21519 ........ 300
21529 ........ 300
21539 ........ 300
21549 ........ 300
21559 ........ 300
21569 ........ 300
21579 ........ 300
21589 ........ 300
21599 ........ 300

Terminacions

Terminacions

0930 ........ 750
050........ 150
00 ......... 60

1......... 30

Terminacions
083........ 180
3......... 30

AQUEST SORTEIG ADJUDICA 2.127.000 DÈCIMS PREMIATS
PER UN IMPORT TOTAL DE 12.600.000 €

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Terminacions
1505 .......1.230
275........ 180
505........ 480
515........ 180
05 ........ 180
5......... 30

Terminacions
76 .........60

PREMI ESPECIAL
1.170.000 €

Terminacions
137........ 150
317........ 150
757........ 150

Núm. 21505

PRIMER PREMI

Terminacions
0668 ........ 750
5368 ........ 750
398........ 150
88 ......... 60

Terminacions
4949 ........ 750
299........ 150
379........ 150
409........ 150

FRACCIÓ

SÈRIE

PREMI ACUMULAT

3a

4a

1.200.000 €
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Renaldo & Clara +
The Free Fall Band

Luar Na Lubre

El grup gallec, al
Teatre Monumental
de Mataró a les 21.00

Doble actuació a Arts
Santa Mònica a les
21.00
TEATRE
왘 Almeria

Teatre, Sant Lluís, 64.
Copi i Ocaña, al purgatori. Prèvies els dies 20 i 21 de febrer,
20.00. Estrena, el 23 de febrer.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges, 17.00.
Teatre, Paral·lel 59. Cremats, fins al 8 de març. Horaris:
dimecres, dijous i divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30, i
diumenges, 18.00.
왘 Apolo

왘 Aquitània

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

de Catalunya,
Hospital, 56. Una giornata particolare, a partir de l’11 de març.
Dir. Oriol Broggi.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Últims
dies, El llarg dinar de Nadal, amb
Cia. La Ruta 40. Horaris: de dijous a dissabte, 20.00, diumenge a les 18.00.
왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. Doble programació: Animals de companyia. Horaris: de
dimecres a divendres, 20.00;
dissabtes, 17.30 i 20.00, i diumenge, 17.30. I David Guapo.
Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.
왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Doble programació: APM? El show. Horaris: de dimecres a divendres,
20.30; dissabtes, 18.00 i 20.30; i
diumenges, 18.00. I Comedy Zoo
amb José Corbacho. Horaris: divendres i dissabtes, 22.30, i diumenges, 20.00. I Raro, tú!, amb
Albert Boira, dijous, 22.30.
Av. Paral·lel, 91. Pels
pèls, de Paul Pörtner, direcció
Abel Folk, amb Àlex Casanovas,
Mercè Comes, Pep Sais, Pep Planas, Beth Rodergas i Jofre Borràs. Horaris: de dimarts a divendres, 20.30; dissabtes, 17.30 i
21.00, i diumenges, 18.00. I en
doble programació, els dissabtes, a les 23.30, Las noches del
Club de la Comedia.
왘 Condal,

왘 Goya,

Joaquim Costa, 68. Fins
a l’1 de març, Prendre partit, de
Ronald Harwood, dir. Josep Maria Pou, amb Josep Maria Pou,
Andrés Herrera, Pepo Blasco,

L’acudit

왘 Teatre

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’art de la comèdia,
d’Eduardo de Filippo. Horaris: dimecres, 20.00, dijous, 17.00, divendres, 20.00, dissabte, 17.00 i
21.30, diumenge, 18.00. Sala Petita: No feu bromes amb l’amor,
d’Alfred de Musset. Horaris: dijous i divendres, 20.00; dissabtes, 17.00 i 21.30, i diumenges,
18.00. Sala Tallers: Tirant lo
blanc, de Joanot Martorell. Dissabte, 20.00 i diumenge, 18.00.

Sandra Monclús, Sergi Torrecilla
i Anna Alarcón. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30; dissabtes, 18.00 i 21.00, i diumenges, 18.00. I en doble programació, el divendres 20, a les 23.30,
Miguel Noguera a Ultrashow; i
dissabte 21, Soy un miserable,
amb Miguel Lago, a les 23.30.
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Norma,
de Vincenzo Bellini. Dies 11, 12,
14, 15 i 17 de febrer. Semperoper
Ballet, dies 20 i 21 de febrer
(dues funcions). El Petit Liceu:
Cantant amb el cor, dies 7 i 8 de
març, a les 12.30, al Foyer del
Gran Teatre del Liceu.

왘 Teatre

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

왘 Guasch

Teatre, Aragó 140. Infantil: Rapunzel. Horaris: dissabtes, 12.30, 17.00 i 19.00, i diumenges, 12.30 i 17.00. Adults:
Un muerto muy vivo. Horaris:
dissabtes, 21.00, i diumenges,
19.00.

왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B-El Latino: Tot bé, gràcies.
Horaris: dijous i divendres,
21.00; dissabtes, 18.00 i 21.00; i
diumenges, 18.00.
왘 Teatre

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

왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. A partir del 19 de febrer, Toni
Albà i Fermí Fernandes presenten Histèria Sagrada. Horaris: de
dijous a dissabtes, 21.00, i diumenges, 18.30. Infantil: fins al
15 de març, El molinet màgic,
amb la companyia La Trepa. Horaris: dissabtes, 18.00, i diumenges, 12.00.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Malmenats, amb la Cia.
Mariantònia Oliver. Horaris: de
dijous a dissabtes, 21.00, i diumenges, 20.00.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
El tresor del pirata, amb la Cia.
Marionetes Nòmades. Per a majors de 3 anys. Horaris: divendres i dissabtes, 18.00, i diumenges, 12.00 i 17.00.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. La nau dels bojos,
Sala Brossa, fins al 22 de febrer.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00.
Lucrècia, Sala Fregoli, del 18 de
febrer al 15 de març. Horaris: de
dimecres a dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.30. Festival Alcools: Josep Pedrals. Sala Palau
i Fabre. Del 19 al 21 de febrer, de
dijous a dissabte, 21.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins a l’1 de març, El crèdit, de
Jordi Galceran, dir. Sergi Belbel,
amb Jordi Boixaderas i Pere
Ponce. Horaris: dimecres i dijous, 20.30 ; divendres, 21.00;
dissabtes, 18.00 i 20.30; di-

XAVI TORRENT

왘 Teatreneu,

Una escena de l’espectacle ■ ROS RIBAS

‘Somni americà’ es representa al Lliure
La Kompanyia Lliure i Les Antonietes s’uneixen a l’espectacle Somni americà,
d’Oriol Tarrasón, a partir d’obres dels grans autors dramàtics nord-americans del
segle XX. Al Teatre Lliure de Gràcia, fins a l’1 de març.

왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). iEl año del
cerdo, amb Factoría Los Sánchez, dissabtes de febrer, 18.00.
De capgirat a la terra, amb La
Marciana Companyia, diumenges de febrer, 12.00. L’home dels
coixins, amb Sotacabina Teatre,
diumenges de febrer, 20.30.
Loopoesía 2015, dissabtes 21 i
28 de febrer, 22.00.
Hospital, 51. Fedra, de
Jean Racine, dir. Sergi Belbel,
amb Emma Vilarasau, Mercè
Sampietro, Lluís Soler; Xavier Ripoll, Jordi Banacolocha, Queralt
Casasayas i Gemma Martínez.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
20.30; i diumenges, 18.00. I en
doble programació, fins a l’1 de
març, OFF Romea: El bon lladre,
de Conor McPherson, dir. Xicu
Masó, amb Josep Julien. Horaris: divendres i dissabtes, 22.45,
i diumenges, 20.30. I cicle Solos:
Viggo Mortensen i Rafel Plana,
dilluns 23 de febrer.
왘 Romea,

왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
433. Sota Zero, una comèdia de
la Cia. La Peleona. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Concert de magam: The Expedition, dissabte,
21.00. L’arbre de la vida, d’Aboon
Teatre, diumenge dia 22, a les
12.00.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

왘 Versus

BARCELONA TEATRE

umenges, 18.00. I en doble programació, els divendres, a les
23.00, Mònica Pérez i Jordi Ríos
a 1.000 merdes de gags. El dissabte 21, a les 23.00: Raúl Pérez
a Amor a primera risa. I diumenge 22, a les 20.00: Àlex Clavero
a #MiMadreEs TrendingTopic.

왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Fins al 8 de març,
L’efecte, de Lucy Prebble. Sixto
Paz Produccions. Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.30, i diumenges, 18.00. Per taquilla inversa. Dies 21, 22 i 28 de febrer i
1 de març, Ricard de 3r, de Gerard Guix, dir. Montse Rodríguez.
Horaris: dissabtes, 19.00, i diumenges, 21.00.

divendres, 20.30; dissabtes,
18.00 i 20.30, i diumenges,
18.00. Gisela y el libro mágico.
Horaris: dissabtes i diumenges,
12.00.
Coliseum, Gran Via,
595. Amarcording!, única funció,
diumenge 22, a les 18.00.
왘 Teatre

Muntaner, Muntaner, 4.
L’alè de la vida, dir. Magda Puyo,
fins al 7 de març. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. I Luis Pardo, a
Paranoid. Horaris: de dijous a
dissabtes, 22.45, (dia 20 de febrer, no hi ha funció) i diumenges, 20.30.
왘 SAT!

왘 Teatre

Teatre, Neopàtria 54. Del
14 al 22 de febrer, teatre familiar
amb Un nou vestit nou, de Xip
Xap. Horaris: dissabte, 17.30, diumenge, 12.00 i 17.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. El Cicló: fins a l’1
de març, Projecte Nisu presenta
Teenage Dream. Horaris: de dimarts a dissabtes, 21.00, i diumenges, 19.00. Programació
infantil: del 7 al 22 de febrer, Engruna Teatre presenta El molinet
màgic. Horaris: dissabtes, 18.00,
i diumenges, 12.00.
왘 Teatre

Akadèmia, Buenos Aires, 47.49. 99%, d’Elies Barberà i
Ian de Toffoli. Del 12 al 22 de febrer. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Doble programació: Dos caras
duras en crisis. Horaris: dijous i

Teatre, Castillejos, 179.
Titelles: Carabassa, de Titerearte. Diumenges, 12.00. Estrena, el
16 de febrer, Cloaca, de Maria
Goos, dir. Òscar Molina, amb Miquel Sitjar, Pep Papell, Xavi Casan, Ramon Godino i Konstantina Titkova. Horaris: de dijous a
dissabtes, 20.30, i diumenges,
18.00. En català. Estrena, el 24
de febrer, Vintage, teatre musical, dir. Daniel Anglès. Horaris:
dimarts i dimecres, 20.30. En
català.

왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abad, 12. La Monyos, espectacle
musical en català. Horaris: dijous, 19.00; divendres i dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00. 3,
2, 1, Impro, divendres, 23.00. Detectives Martínez, dissabtes,
23.00. 50 sombras de Andreu,
diumenges, 20.30. Infantil: Màgia Júnior, dissabtes, 17.30, i diumenges, 12.00.

왘 Sala

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Divorciadas,
evangelicas y vegetarianas,
21.00, i David Baró: Annemann, 22.30. Sala Xavier Fàbregas: Diario de un cuarentón,
21.00, i ImproShow, 23.00.

142430-1105749A

BARCELONA

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. Limbo,
nou espectacle de l’Era de les
Impuxibles, amb lletres de Marc
Rosich i música de Clara Peya.
Del 5 de febrer a l’1 de març. Horaris: de dijous a dissabte, 20.00
i diumenges, 18.00. Prorrogat,
fins a l’1 de març Somriures i llàgrimes. Horaris: dissabte, a les
17.00 i diumenge, a les 12.00.
왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Somni americà, autoria i
direcció d’Oriol Tarrasón, fins a
l’1 de març. I Trau, de Guillem Albà, dies 17 i 24 de febrer.
왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. El rei
Lear, de W. Shakespeare, dir.
Lluís Pasqual. Entrades exhaurides! I Joc de miralls, d’Annie Baker, dir. Juan Carlos Martel. Fins
al 15 de març.

116737-1101492w
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de l’enderrocament es faci
recordar que, atès el temps
un procés participatiu entre
transcorregut des queFRECUENCIA:
es
PAÍS: España
Diario
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el futur de l’immoble. ERC es anys, seria viable econòmiTARIFA: 2800 €
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cament i urbanísticament
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No pagar el lloguer El TSJC admet
és la raó més usual el recurs pel cas
de desnonament
de l’hotel del Palau
BARCELONA w Els desallotjaments per l’impagament dels
lloguers a Catalunya ja superen les execucions hipotecàries, segons la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
(PAH), que en dos mesos ha
recollit 40.000 signatures de
suport per a una iniciativa
legislativa contra la pobresa
energètica i l’“emergència
habitacional” a Catalunya. La
PAH, que ha convocat una
marxa a Barcelona per al 25
d’abril, té dos mesos més per
reunir les 50.000 firmes necessàries, una xifra que preveu
superar de llarg. / Redacció
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BARCELONA w La sala segona
del Tribunal Suprem ha
admès a tràmit el recurs de
la Fiscalia i l’acusació popular contra la sentència dictada el darrer 28 de maig en
el cas de l’hotel del Palau
que va exonerar diversos
càrrecs públics vinculats a
l’Ajuntament. La sala ha
convocat el proper dia 24
per deliberar sobre aquest
recurs. El cas de l’hotel del
Palau és una derivada del
cas del Palau de la Música i
s’hi va investigar la compra
d’un edifici per construir-hi
un hotel. / Redacció
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Diario la
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un cost de 2.500
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ÁREA: 96 CM² - 10%

Reunió. El director general

tructures, Bartomeu Isern; Ped
del Conservatori, i la batlessa Á

SECCIÓN: CULTURA
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TERTÚLIA DE L’ATENEU
Mariona Carulla exposa la
feina de l’Orfeó Català al
front del Palau de la Música

LITERATU
«F(a)usta
Cris Juan
venda el

◗ Mariona Carulla va fer una interessant
exposició dimarts, convidada per l’Ateneu de Maó, sobre el paper de l’Orfeó
Català en la gestió del Palau de la Música Catalana i les millores introduïdes en
la gestió cultural. La presidenta de l’Orfeó Català va ser presentada per Margarita Orfila, presidenta de l’Ateneu.

◗ El nou disc
venda el pro
que suma do
10 noves can
satges, reflex
ball coeditat
La gira de pr
d’abril a Giro

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Mariona Carulla i Margarita Orfila. ● FOTO G.A.
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El coro de Cámara del Palau une poesía y música en
homenaje a Shakespeare
El Coro del Cámara del Palau une poesía y música en el espectáculo "Concert Shakespeare", que se estrena el sábado
día 21 en Reus (Tarragona) y que se ha concebido como un homenaje a este dramaturgo inglés, en el que participa el
actor Pere Arquillué en el papel de rapsoda.
El espectáculo, que también se podrá ver el domingo en el Petit Palau, está ideado por el director del Coro Josep Vila
Casañas, que también estrena "Devouring time", una obra inspirada en este autor, según ha informado el Palau al
anunciar el concierto.
El concierto añade un ingrediente dramático con la figura del rapsoda, que recitará fragmentos de obras como "La
tempestad", "Macbeth" o "El sueño de una noche de verano", en versión catalana de Miquel Desclot y Salvador Oliva, y
que precederán a la obra musicada de los compositores.
Las mismas fuentes han indicado que desde hace tiempo Josep Vila quería hacer conciertos temáticos 'a capella', y este
año ha querido rendir un homenaje a William Shakespeare, atraído por la conexión entre la música y el teatro.
Según Vila, "quería programar un repertorio teatral, que es totalmente nuevo para el Coro", y este espectáculo le parecía
adecuado en un momento en el que esta formación celebra el 25 aniversario.
El programa presenta obras de compositores del siglo XX y XXI, como Ralph Vaughan Williams, Xavier Pagès-Corella
(Winter, ya registrada y galardonada en los Premios Cataluña de Composición Coral 2002), Frank Martin o Jaakko
Mäntyjärvi.
También hay obras de John Dowland, coetáneo de Shakespeare, que supondrán el contrapunto, cantadas por el
contratenor del Coro Toni Gubau.
Noticias relacionadas
• Homenaje al poeta Juan Eduardo Cirlot en el Auditorio
El homenaje que hoy se le brinda está enfocado a esa faceta específica, la musical, en la singladura creativa de Juan
Eduardo Cirlot.
• FEBRERO Y FRÍO
Anne logra ingresar en la Real Academia de Música. Los periódicos le escriben poesía en forma de obituarios.
• FEBRERO Y FRÍO
Anne logra ingresar en la Real Academia de Música. Los periódicos le escriben poesía en forma de obituarios.
• Ernesto Pérez Zúñiga: «A la musa hay que llevarla al campo, al cine y a la cama»
Es usted un tío grande.-Para hacer un homenaje a la música de Dante. La mayoría del libro la música es libre,
música infernal.
• «La isla mínima», gran triunfadora de los Goya con diez premios
Se une a Karra Elejalde y da a «Ocho apellidos vascos» su segundo galardón. «Qué sorpresa llevarse un Goya por
hacer reír».
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Shakespeare en música i paraula

Un Shakespeare ben dit i ben cantat és el que vol ser Concert Shakespeare, un concert espectacle que juga amb dues
cartes segures: l'actor Pere Arquillué, com a rapsode, i la capacitat d'interpretar –i no només cantant– del Cor de Cambra
de Palau. La idea de l'espectacle va ser del director d'aquesta formació coral, Josep Vila, com una forma de retre
homenatge al dramaturg anglès, que el 2016 farà 400 anys que va morir. "És la primera vegada que interpretem un
concert d'aquest tipus amb una música que és doble: la de la mateixa música i la de la paraula", ha explicat Vila. I
l'assaig d'un dels poemes de Macbeth, Song of the witches: “Double, double toil and trouble” dóna una idea de la
compenetració d'Arquillué amb el cor. És ell, primer, el que recita en català –els textos han estat traduïts per Salvador
Oliva– les pocions màgiques de les bruixes i després és el cor el que es posa en el paper, literalment, del xup xup de la
gran olla i els ingredients que a poc a poc s'hi van afegint. El resultat és una divertida interpretació coral del text –en
anglès– amb música del compositor finlandès Jaako Mantyjärvi.
El programa de l'espectacle, que es podrà veure a Reus el dissabte 21 al Teatre Fortuny i el diumenge 22 al Petit Palau,
presenta obres de compositors musicals del segle passat i de l'actual, com Ralph Vaughan, Xavier Pagès-Corella, Frank
Martin, Mantyärvi i de John Dowland, compositor coetani de Shakespeare. "El criteri ha estat buscar obres que ajudessin
el públic a imaginar, que fossin molt paisatgístiques", ha precisat Vila. Serà Arquillué, com a rapsode, el que precedirà
als temes musicals recitant fragments de La tempesta, Macbeth o El somni d'una nit d'estiu". "He de reconèixer que és
una experiència meravellosa alhora que difícil perquè és molt diferent la interpretació dramàtica en escena de la que he
de fer aquí, amb un context musical, encara que la poesia de Shakespeare té música i sonoritat", ha comentat el
polifacètic actor.
La possibilitat que el concert de dissabte i diumenge pugui prendre forma en sales de teatre no està descartada:
"Sempre hem pensat que el cor de cambra es pot vincular al teatre, ja ho veurem", ha afegit el director de la formació
coral, creada per l'Orfeó Català el 1990 amb l'objectiu de difondre la música coral universal i promoure la recuperació del
patrimoni musical català.
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Pere Arquillué protagonitza un concert amb poesia
dedicat a Shakespeare

Actualitzat 19/02/2015 16:09:51 CET
El Cor del Palau unirà les seves veus amb l'actor per homenatjar el dramaturg
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
El Cor de Cambra del Palau de la Música i l'actor Pere Arquillué sumaran música i poesia en un concert homenatge a
William Shakespare que s'estrenarà aquest dissabte al teatre Fortuny de Reus (Tarragona) i podrà veure's diumenge al
Petit Palau de Barcelona, al Cicle Coral Orfeó Català, ha anunciat aquest dijous en roda de premsa el director del Palau
de la Música, Joan Oller.
El director del cor Josep Vila ha ideat el 'Concert Shakespeare' atret per la connexió entre la música i el teatre, un
espectacle amb textos del dramaturg anglès que representa un repertori totalment nou per al Cor de Cambra --que
celebra els seus 25 anys--.
"Vaig buscar músiques molt visuals, amb un ingredient teatral i paisatgístic, intentant fugir de repertoris que fossin
senzillament harmònics i melòdics i elegint temes que excitessin la imaginació", ha descrit el director i creador.
El concert comptarà amb peces de compositors del segle XX i XXI, com Ralph Vaughan Williams, Xavier Pagès-Corella
--amb 'Winter', obra guardonada als Premis Catalunya de Composició Coral 2002--, Frank Martin o Jaakko Mäntyjärvi.
El repertori inclourà també una obra composta per Vila especialment per al concert, 'Devouring time', que suposarà el
contrapunt per a les del coetani de Shakespeare, John Dowland, cantades pel contratenor del cor Toni Gubau amb
l'acompanyament de l'arxillaüt de Xavier Coll --instrument que Dowland tocava--.
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UN RAPSODE INSPIRADOR
Vila ha incorporat al concert la figura del rapsode a càrrec d'Arquillué, un reforç dramàtic que serveix per introduir els
fragments musicals, i alhora estimula el cor amb el tempo i la musicalitat donada per la veu de l'actor, i "inspira els
músics fins a convertir-los en alguna cosa més", ha valorat Vila.
L'actor ha explicat que en recitar Shakespeare en un context diferent del dramàtic habitual, la música li ha donat una
altra respiració que, a més "conjuga molt bé, és realment fascinant", ha admès.
El muntatge va començar amb la idea d'un concert i va anar adquirint més dimensió, ha relatat Vila, que ha observat que
a mesura que es desenvolupa "n'obté una, un corpus", per la qual cosa té la il·lusió que el Cor de Cambra pugui
incorporar-lo al seu repertori i es pugui traslladar el concert a espais teatrals.
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Pere Arquillué protagoniza un concierto con poesía
dedicado a Shakespeare

Publicado 19/02/2015 14:27:30 CET
El Cor del Palau unirá sus voces al actor para homenajear al dramaturgo
BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) El Cor de Cambra del Palau de la Música y el actor Pere Arquillué sumarán música y poesía en un concierto homenaje a
William Shakespare que se estrenará este sábado en el Teatre Fortuny de Reus (Tarragona) y podrá verse el domingo
en el Petit Palau de Barcelona, en el Cicle Coral Orfeó Català, ha anunciado este jueves en rueda de prensa el director
del Palau de la Música, Joan Oller.
El director del coro Josep Vila ha ideado el 'Concert Shakespeare' atraído por la conexión entre la música y el teatro, un
espectáculo con textos del dramaturgo inglés que representa un repertorio totalmente nuevo para el Cor de Cambra
--que celebra sus 25 años--.
"Busqué músicas muy visuales, con un ingrediente teatral y paisajístico, tratando de huir de repertorios que fueran
sencillamente harmónicos y melódicos y eligiendo temas que excitaran la imaginación", ha descrito el director y creador.
El concierto contará con piezas de compositores del siglo XX y XXI, como Ralph Vaughan Williams, Xavier
Pagès-Corella --con 'Winter', obra galardonada en los Premis Catalunya de Composició Coral 2002--, Frank Martin o
Jaakko Mäntyjärvi.
El repertorio incluirá también una obra compuesta por Vila especialmente para el concierto, 'Devouring time', que
supondrá el contrapunto para las del coetáneo de Shakespeare John Dowland, cantadas por el contratenor del coro Toni
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Gubau con el acompañamiento del arxillaüt de Xavier Coll --instrumento que Dowland tocaba--.

UN RAPSODA INSPIRADOR
Vila ha incorporado al concierto la figura del rapsoda a cargo de Arquillué, un refuerzo dramático que sirve para
introducir los fragmentos musicales, a la vez que estimula el coro con el tempo y la musicalidad dada por la voz del actor,
e "inspira a los músicos hasta convertirlos en algo más", ha valorado Vila.
El actor ha explicado que al recitar Shakespeare en un contexto diferente del dramático habitual, la música le ha dado
otra respiración que, además "conjuga muy bien, es realmente fascinante", ha admitido.
El montaje se inició con la idea de un concierto y fue adquiriendo más dimensión, ha relatado Vila, que ha observado
que a medida que se desarrolla "obtiene una, un corpus", por lo que tiene la ilusión de que el Cor de Cambra pueda
incorporarlo a su repertorio y se pueda trasladar el concierto a espacios teatrales.
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Pere Arquillué protagoniza un concierto con poesía
dedicado a Shakespeare
PETIT PALAU Y TEATRE FORTUNY

Pere Arquillué protagoniza un concierto con
poesía dedicado a Shakespeare
El Cor del Palau unirá sus voces al actor para homenajear al
dramaturgo
Tu nombre Email destino
19/2/2015 - 14:27
El Cor del Palau unirá sus voces al actor para homenajear al dramaturgo
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
El Cor de Cambra del Palau de la Música y el actor Pere Arquillué sumarán música y poesía en un concierto homenaje a
William Shakespare que se estrenará este sábado en el Teatre Fortuny de Reus (Tarragona) y podrá verse el domingo
en el Petit Palau de Barcelona, en el Cicle Coral Orfeó Català, ha anunciado este jueves en rueda de prensa el director
del Palau de la Música, Joan Oller.
El director del coro Josep Vila ha ideado el 'Concert Shakespeare' atraído por la conexión entre la música y el teatro, un
espectáculo con textos del dramaturgo inglés que representa un repertorio totalmente nuevo para el Cor de Cambra
--que celebra sus 25 años--.
"Busqué músicas muy visuales, con un ingrediente teatral y paisajístico, tratando de huir de repertorios que fueran
sencillamente harmónicos y melódicos y eligiendo temas que excitaran la imaginación", ha descrito el director y creador.
El concierto contará con piezas de compositores del siglo XX y XXI, como Ralph Vaughan Williams, Xavier
Pagès-Corella --con 'Winter', obra galardonada en los Premis Catalunya de Composició Coral 2002--, Frank Martin o
Jaakko Mäntyjärvi.
El repertorio incluirá también una obra compuesta por Vila especialmente para el concierto, 'Devouring time', que
supondrá el contrapunto para las del coetáneo de Shakespeare John Dowland, cantadas por el contratenor del coro Toni
Gubau con el acompañamiento del arxillaüt de Xavier Coll --instrumento que Dowland tocaba--.
UN RAPSODA INSPIRADOR
Vila ha incorporado al concierto la figura del rapsoda a cargo de Arquillué, un refuerzo dramático que sirve para introducir
los fragmentos musicales, a la vez que estimula el coro con el tempo y la musicalidad dada por la voz del actor, e
"inspira a los músicos hasta convertirlos en algo más", ha valorado Vila.
El actor ha explicado que al recitar Shakespeare en un contexto diferente del dramático habitual, la música le ha dado
otra respiración que, además "conjuga muy bien, es realmente fascinante", ha admitido.
El montaje se inició con la idea de un concierto y fue adquiriendo más dimensión, ha relatado Vila, que ha observado
que a medida que se desarrolla "obtiene una, un corpus", por lo que tiene la ilusión de que el Cor de Cambra pueda
incorporarlo a su repertorio y se pueda trasladar el concierto a espacios teatrales.
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El coro de Cámara del Palau une poesía y música en
homenaje a Shakespeare
Barcelona, 19 feb (EFE).- El Coro del Cámara del Palau une poesía y música en el
espectáculo "Concert Shakespeare", que se estrena el sábado día 21 en Reus
(Tarragona) y que se ha concebido como un homenaje a este dramaturgo inglés, en el
que participa el actor Pere Arquillué en el papel de rapsoda.
NOTICIAS RELACIONADAS
• El cor de Cambra del Palau uneix poesia i música en homenatge a Shakespeare
• El Nobel de Literatura 2015 cuenta con 198 candidatos al premio
• Juana Cortés, Diego Doncel y César González, nuevos Tiflos de Literatura
• Mientras sueña con volver a hacer cine, Gonzalo Suárez estrena novela
• Poemad ofrece un recorrido sonoro por la mejor poesía iberoamericana de 2014
Barcelona, 19 feb (EFE).- El Coro del Cámara del Palau une poesía y música en el espectáculo "Concert Shakespeare",
que se estrena el sábado día 21 en Reus (Tarragona) y que se ha concebido como un homenaje a este dramaturgo
inglés, en el que participa el actor Pere Arquillué en el papel de rapsoda.
El espectáculo, que también se podrá ver el domingo en el Petit Palau, está ideado por el director del Coro Josep Vila
Casañas, que también estrena "Devouring time", una obra inspirada en este autor, según ha informado el Palau al
anunciar el concierto.
El concierto añade un ingrediente dramático con la figura del rapsoda, que recitará fragmentos de obras como "La
tempestad", "Macbeth" o "El sueño de una noche de verano", en versión catalana de Miquel Desclot y Salvador Oliva, y
que precederán a la obra musicada de los compositores.
Las mismas fuentes han indicado que desde hace tiempo Josep Vila quería hacer conciertos temáticos 'a capella', y este
año ha querido rendir un homenaje a William Shakespeare, atraído por la conexión entre la música y el teatro.
Según Vila, "quería programar un repertorio teatral, que es totalmente nuevo para el Coro", y este espectáculo le parecía
adecuado en un momento en el que esta formación celebra el 25 aniversario.
El programa presenta obras de compositores del siglo XX y XXI, como Ralph Vaughan Williams, Xavier Pagès-Corella
(Winter, ya registrada y galardonada en los Premios Cataluña de Composición Coral 2002), Frank Martin o Jaakko
Mäntyjärvi.
También hay obras de John Dowland, coetáneo de Shakespeare, que supondrán el contrapunto, cantadas por el
contratenor del Coro Toni Gubau.
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Pere Arquillué protagoniza un concierto con poesía
dedicado a Shakespeare
El Cor del Palau unirá sus voces al actor para homenajear al dramaturgo
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
El Cor de Cambra del Palau de la Música y el actor Pere Arquillué sumarán música y poesía en un concierto homenaje a
William Shakespare que se estrenará este sábado en el Teatre Fortuny de Reus (Tarragona) y podrá verse el domingo
en el Petit Palau de Barcelona, en el Cicle Coral Orfeó Català, ha anunciado este jueves en rueda de prensa el director
del Palau de la Música, Joan Oller.
El director del coro Josep Vila ha ideado el 'Concert Shakespeare' atraído por la conexión entre la música y el teatro, un
espectáculo con textos del dramaturgo inglés que representa un repertorio totalmente nuevo para el Cor de Cambra
--que celebra sus 25 años--.
"Busqué músicas muy visuales, con un ingrediente teatral y paisajístico, tratando de huir de repertorios que fueran
sencillamente harmónicos y melódicos y eligiendo temas que excitaran la imaginación", ha descrito el director y creador.
El concierto contará con piezas de compositores del siglo XX y XXI, como Ralph Vaughan Williams, Xavier
Pagès-Corella --con 'Winter', obra galardonada en los Premis Catalunya de Composició Coral 2002--, Frank Martin o
Jaakko Mäntyjärvi.
El repertorio incluirá también una obra compuesta por Vila especialmente para el concierto, 'Devouring time', que
supondrá el contrapunto para las del coetáneo de Shakespeare John Dowland, cantadas por el contratenor del coro Toni
Gubau con el acompañamiento del arxillaüt de Xavier Coll --instrumento que Dowland tocaba--.
UN RAPSODA INSPIRADOR
Vila ha incorporado al concierto la figura del rapsoda a cargo de Arquillué, un refuerzo dramático que sirve para introducir
los fragmentos musicales, a la vez que estimula el coro con el tempo y la musicalidad dada por la voz del actor, e
"inspira a los músicos hasta convertirlos en algo más", ha valorado Vila.
El actor ha explicado que al recitar Shakespeare en un contexto diferente del dramático habitual, la música le ha dado
otra respiración que, además "conjuga muy bien, es realmente fascinante", ha admitido.
El montaje se inició con la idea de un concierto y fue adquiriendo más dimensión, ha relatado Vila, que ha observado
que a medida que se desarrolla "obtiene una, un corpus", por lo que tiene la ilusión de que el Cor de Cambra pueda
incorporarlo a su repertorio y se pueda trasladar el concierto a espacios teatrales.
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El Cor del Cambra del Palau i l’actor Pere Arquillué
estrenen el Concert Shakespeare a Reus i al Petit Palau
»
NOTA DE PREMSA
El Cor del Cambra del Palau i l’actor Pere Arquillué estrenen elConcert Shakespeare a Reus i al Petit Palau
Un espectacle ideat per Josep Vila i Casañas que combina poesia amb música inspirada en l’obra del dramaturg
anglès
Dissabte 21 de febrer al Teatre Fortuny de Reus (21 h) i diumenge 22 de febrer al Petit Palau (18 h), en el marc del Cicle
Coral Orfeó Català, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana estrena elConcert Shakespeare. Un espectacle
dedicat al dramaturg anglès ideat pel director del Cor, Josep Vila i Casañas, que combina música i poesia, amb la
participació del reconegut actor Pere Arquillué en el paper de rapsode.
La idea de Josep Vila i Casañas de fer concerts temàticsa cappella ha anat madurant els darrers anys i enguany ha
volgut retre homenatge a William Shakespeare, atret per la connexió entre la música i el teatre.“Volia programar un
repertori teatral, que és totalment nou per al Cor”, explica el director d’aquesta formació que enguany celebra el 25è
aniversari i que sota el lideratge de Vila està compromès amb la música acappella contemporània.
El programa presenta obres de compositors del segle XX i XXI,com Ralph Vaughan Williams, Xavier Pagès-Corella (
Winter, ja enregistrada i guardonada en els Premis Catalunya de Composició Coral 2002), Frank Martin o Jaakko
Mäntyjärvi, així com també l’estrena de l’obraDevouring time del mateix Josep Vila i Casañas, juntament amb obres de
John Dowland –coetani de Shakespeare–, que hi suposaran el contrapunt, cantades pel contratenor del Cor Toni Gubau
i amb acompanyament d’arxillaüt a càrrec de Xavier Coll.
Alhora, el concert afegeix un ingredient dramàtic amb la figura del rapsode, Pere Arquillué, que recitarà fragments deLa
tempesta, Macbeth o El somni d’una nit d’estiu, entre d’altres, en la versió catalana de Miquel Desclot i Salvador Oliva.
La recitació d’Arquillué precedirà l’obra musicada dels compositors.“Sentirem primer la «música» d’Arquillué recitant els
poemes i després la interpretació de les obres dels compositors basades en els mateixos textos”, afegeix Vila i Casañas.
Podeu descarregar-vos el programa del concertaquí.
Podeu descarregar-vos una fotografia del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalanaaquí i de Pere Arquillué aquí.
Per a més informació o per concertar entrevistes, contacteu amb nosaltres.
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