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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 40
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TARIFA: 1047 €
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SECCIÓN: CULTURA

40

play

➜

LA
TRIA
DEL
PLAY

➜

FANGORIA +
HIDROGENESSE
BARTS (BARCELONA)

Què pesarà més entre els fans
de Fangoria? Les seves polèmiques paraules sobre els afectats per la hipoteca o la música
de Canciones para robots
románticos (2016)? Per ara, ja
hi ha una segona data...
➔ 22 i 23 d’abril. 20 h. 30-40 €

➜

DA SOUZA + LES SUEQUES
+ ME AND THE BEES

➔ Dissabte 23. 20 h. 8-10 €

➜

MARLANGO

BARTS (BARCELONA)

Després de girar amb banda les
cançons del seu últim disc, El
porvenir (2014), el duo madrileny ha decidit presentar-se en
format de piano i veu, amb un
repertori triat pel públic de cada
ciutat que trepitgen.
➔ Diumenge 24. 20 h. 28-60 €

➜

ENSEMBLE
INTERCONTEMPORAIN
PETIT PALAU (BARCELONA)

Dirigit per Pablo Rus Broseta, el
prestigiós Ensemble
Intercontemporain arriba al
Palau de la Música per retre
homenatge a Pierre Boulez,
amb obres seves i del compositor resident Hèctor Parra.
➔ Dijous 28. 20.30 h. 20 €

➜

EL DESCONCERT

SALA APOLO (BARCELONA)

iCat.cat celebra el seu desè aniversari amb un concert en què
ningú cantarà les seves pròpies
cançons: Quimi Portet, Lluís
Gavaldà, Roger Mas, Helena
Miquel, The New Raemon...
➔ Dijous 28. 21h. Invitacions: iCat.cat
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ROMÁN YÑÁN

LA [2] DE L’APOLO (BARCELONA)

Triple cartell indie de luxe per a
la presentació del nou disc de
Da Souza, Gran salt endavant
(2016). Grans melodies i intensitat per a la nit de Sant Jordi.

El Petit de Cal Er
“No sé cantar gaire
m’obsessionen les m
MÚSICA
Feia temps que no teníem notícies teves...
He trobat un sistema que em funciona i
és que quan donem una gira per acabada desapareixo i m’oblido de l’Eril durant
el temps que faci falta. L’últim any i mig
m’he dedicat a altres coses, a tocar amb
el Ferran (Palau), amb el Pau (Riba), a
gravar grups, a fer classes a l’Escac. Combino certes coses que estan al voltant de
la música i el so mentre tinc el projecte
aturat. Em va bé i tinc la sensació que
després les coses surten més fluides.
Fins que tornes a fer cançons.
Aquest novembre m’hi vaig posar. És
tot molt recent, ja que els temes tenen
només dos o tres mesos, m’agrada ferho així. Durant el temps que no toco
vaig acumulant idees i conceptes que
m’interessen.
La força és, de fet, un disc bastant conceptual en què hi ha moltes idees que
s’han d’anar madurant.
Molt menys del que sembla a primera
vista, el nom del disc em va sortir el dia
que vaig enviar el màster, fa tot just un
mes i mig. Els títols de les cançons els
vaig decidir el dia abans, fins llavors només eren números. El concepte general
l’he fet després.
¿No et sembla que l’inici i el final del
disc estan molt ben marcats?
Això és l’únic que tenia clar de bon principi, ja que El cap i L’adéu estan compostes amb hores de diferència i era evident
que funcionaven així. L’adéu em va sem-

blar, d’entrada, una cançó de
pràcticament com dir adéu
ment al meu fill. En canvi E
obertura clara, i coincideix q
mer tema que vaig fer del dis
van anar sortint i l’ordre ha a

¿Llavors no segueix cap estr
rativa a banda d’introducció
Sí, i tant, només que s’ha con
teriori. Amb Vol i dol (2010)
clar abans de fer les cançons
tol del disc, d’alguns temes...
cop he canviat el procés, ja
repetir sistemes de treball.
meu propi subconscient el q
cat per on anava la temàtica
narració és als episodis, cada
capítol de llibre. El canvi és q
regut un cop fetes les cançon
disc només havia de sortir.

Vivim en una societat en q
quen consignes clares i fàcil
i tu fas cançons plenes met
necessiten el seu temps de r
Em sembla que és un disc m
mercial perquè no entra gens
ra. La figura del buit (2013) e
en aquest sentit i a La força
rar a escoltar amb més ate
entendre alguna cosa. Potse
tit un disc una mica misteri
jo vaig trobant nous sentits
cada dia que passa. Potser la
cessita parar i reflexionar, jo

La qüestió és: ¿cap a la tris
l’alegria?
Ni una cosa ni l’altra. Em con
persona prou feliç tot i que
que un disc com Vol i dol teni
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El jutge impedeix a Montull
canviar les compareixences
a un jutjat més pròxim
 El magistrat argumenta

que l’edat de l’exresponsable
del Palau de la Música no li
impedeix «estiuejar»
BARCELONA | EFE/DdG

El jutge va denegar la petició de
l'exresponsable del Palau de la
Música Jordi Montull de canviar
les seves compareixences mensuals als jutjats de Barcelona a
una altra seu judicial més pròxima al seu domicili, argumentant
que la seva avançada edat no li
impedeix desplaçar-se per «estiuejar».
En una providència, el titular
del jutjat d'instrucció número 30
de Barcelona va rebutjar la sol·licitud de Montull, que pretenia
complir al jutjat més pròxim al seu
domicili, situat a la localitat barcelonina de Teià (Maresme), l'obligació que el 2009 li va imposar
el jutge instructor de comparèixer
mensualment davant la justícia.
El jutge instructor José Julián
García de Eulate, el quart que va
assumir la investigació del cas
del Palau de la Música iniciada el
2009, considera que no procedeix
accedir a la sol·licitud de Montull,
«per no acreditar-se un altre suposat que el de la mera edat, que
ﬁns a la data no li ha impedit desplaçar-se per estiuejar».
Jordi Montull i l'expresident
del Palau de la Música Fèlix Millet

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

segueixen en llibertat amb càrrecs
mentre esperen ser jutjats per
l'espoliació del Palau de la Música des que el 2009 van declarar
davant del jutge que instruïa el
cas, Juli Solaz, que en una polèmica resolució va denegar la petició de la Fiscalia d'empresonar-los.
Solaz va acordar llavors retirar
el passaport als saquejadors confessos del Palau de la Música i obligar-los a comparèixer mensualment als jutjats de Barcelona,
una ordre que tots dos processats
han complert des de l'any 2009.
El cas de l'espoliació del Palau
de la Música es troba a les portes
de judici, després que el mes de
febrer passat l'Audiència de Barcelona resolgués els últims recursos presentats contra l'acte
del jutge que donava per ﬁnalitzada la investigació després de set
anys d'indagacions.
En la causa per l'espoliació del
Palau de la Música, la Fiscalia
demana 27 anys de presó per a
Millet i Montull i set anys més per
a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, al qual acusa d'intermediar en
el pagament de comissions il·lícites de la constructora Ferrovial
a la formació nacionalista a través
de la institució musical.
L'Audiència de Barcelona va
condemnar Millet i Montull per
tràﬁc d'inﬂuències en la tramitació d'un hotel de luxe al costat del
Palau de la Música.

Prat ac
contra
en el ca

 L’exconsellera d

l’hospital de Reus
BARCELONA | AGÈNCIES/DdG

L'exdirector del grup d'
ses municipals Innova de R
sep Prat va declarar que v
tractar l'arquitecte Jorge B
za i l'exdirector de CatSal
les Manté per criteris e
ment «polítics» i per or
l'exconsellera de Salut
Geli.
Segons va informar ahir
la formació que va den
aquest cas, Prat, que tamb
president de l'Institut Cata
Salut, va declarar davant
àrdia Civil, el passat 10 d
que Innova va contracta
Batesteza i Carles Mant
una ampliació del contrac
CatSalut i l'hospital de Sa
de Reus. Innova, segons la
ració de Prat, va contracta
dos exdirectius per ordre
rina Geli, exconsellera de S
PSC, partit que va aband
recolzar el procés sobirani
l'exalcalde de Reus, el tam
cialista Lluís Miquel Pére
Per pagar els dos directi
Salut pagava més diners
pital de Sant Joan de Reus
seu torn, els traspassava
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SOCIETAT

Suport unànime d
llei contra la pobr
Jordi Montull, en una
imatge del 2014 ■ J. RAMOS

SOCIETAT

El jutge denega
a Montull anar a
signar a un jutjat
més a prop de casa
El jutge ha denegat la petició
de l’excap econòmic i lladre
confés del Palau de la Música,
Jordi Montull, de canviar les
seves compareixences mensuals als jutjats de Barcelona
a una altra seu judicial més
propera al seu domicili, perquè la seva avançada edat no
li impedeix desplaçar-se per
“estiuejar”. En una providència, el titular del jutjat d’instrucció 30 de Barcelona ha
rebutjat la sol·licitud de Montull, que pretenia complir en
un jutjat més proper al seu
domicili, a Teià, l’obligació que
el 2009 li va imposar el jutge.
El jutge José Julián García de
Eulate li ho denega i ho justifica: “Perquè no s’acredita un
altre supòsit que el de la mera
edat, que fins a la data no li ha
impedit desplaçar-se per estiuejar.” A l’expresident Fèlix Millet sí que li ha permès anar a
signar a un jutjat de Granollers, fins a l’arribada del judici
per l’espoli del Palau. ■ M.P.

ECONOMIA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Abertis amplia 10
anys la concessió
d’autopistes a

Tots els grups parlamentaris
catalans excepte el PP van voler fer públic ahir el seu suport
a la llei 24/2015 contra els
desnonaments i la pobresa
energètica. La Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
(PAH), una de les organitzacions impulsores de la llei, va
celebrar aquest suport, en un
moment en què el govern espanyol en funcions del PP
considera presentar un recurs
d’inconstitucionalitat a la llei
catalana per possibles xocs
competencials. La impugnació representaria la suspensió
de totes les mesures previstes
per aquesta normativa, que
defensa l’aturada de desnonaments i de talls de subministrament elèctric i la recuperació d’habitatges buits per a
famílies sense sostre.
La PAH i l’Associació contar la Pobresa Energètica
(APE) ja van mostrar ahir el

Els representan
rebre el suport de

seu malestar i van
convocarien prote
les seus del PP si
s’acaba presentan
d’inconstitucional
xò, després d’un t
l’executiu estatal a
informar que hi ha

SOCIETAT

El segon sospitós d
manté que no va u
L’escopeter de la furgoneta
Dragó 414 dels Mossos va negar ahir que hagués rebentat
l’ull esquerre a Ester Quintana
el 14-N del 2012 perquè en
aquella parada, a Gran Via amb
passeig de Gràcia, no va treure
l’arma perquè li feia “mal l’esquena” i tenia el permís del seu
caporal. Així ho va ratificar
l’agent davant l’Audiència barcelonina en la setena sessió,
ratificat per altres agents. Les

acusats d’haver fe
han obert la hipòte
via un segon escop
crear el dubte i abs
apuntaven l’escope
Dragó 414. Davant
si, el magistrat de l
cera, com a mesur
va advertir ahir l’es
la 414 que podia no
cap pregunta que
L’agent va deta
sotsinspector imp
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NORIABONET
ICART
Sant Jordi ~s especial. Per
molts, el millor dia de I’any.
I ho ~s per diversos motius:
perqu~ per un dia la gent somriu pels carters, perqu~ la polltica no 6s la protagonista i
perqu~ regalar roses o que te’n
regalin dei×a de set cursi o e×clusiu per convertir-se en un
acte quasi ritual. Per6 no hOrn,s podeu gaudir-ne passejam entre paradetes de llibres
abarrotades i venedors de roses improvisats. Aqul teniu una
petita llista de tots els plans
per gaudir d’un Sant Jordi
sorprenent, diver tit, lletraferit,
ex6tic, melbman, sense aglomeracions, familiar, romhntic...
i, tamb~, tradicional, esclar que
sl. Vosaltres trieu.

LECTURES
I MI~S
ATENEU
BARCELONi:S
CANUDA,
6.
TEL.: 933436121.
¯ Ateneubcn.org
Passejar entre palmeres en un
palau neoclhssic mentre sona
en viu Granados, Berlioz o
Txalkovski. Aquesta ~s la proposta del concert de Sant 3ordi de l’Ateneu Barcelon~s, tnta
una instituci6 de les lletres que
homenatja Llull, Shakespeare
i Granados (19-20h). Abans,
per6, fragments de les obres
guardonades amb el Preml
Crexel]s cobraran vida en una
lectura pfiblica: Gegantsde gel,
de 3oan Benesiu; Forrnentera
lady, de 3ordi Cuss~; Hollister
5320, de Daniel Palomeras.

ANTICTEATRE
VERDAGUER
I CALL[S,12.
TEL.: 933152354.
¯ Anticteatre.com
I corn que no nom~ses tracta
d’homenatjar la literatura comwant llibres, la Lllbrerla (:alders proposa un #offsantjordi
que ens encanta: arab l’Antic
Teatre, que celebra el seu 13b
aniversari, han aconseguit el
c6mplice perfecte. Es tracta d’una festa que ajunta Sant
Jordl, els llibres i les arts esc~nlques. E1 jardl romhntic
acull (10-20h) signatures d’au-

’L’esperit
deSant
Jordi’
~sla proposta
deI’Eixarnple
Teatre
percelebrar
aquest
diaarnb
artsescEniques.

tors (Allcia Kopf, Jordi Nopca, Jair Domlngnaez...),tallers
infantils a c/trrec de la revista
El Culturlsta, recitals i lectures, taules d’il.lustradors...
I tot, salpebrat amb actuacions
d’artistes en cartell a l’Antic.

GRAN
TEATRE
DELLICEU
LA RAMBLA,
51-59.
TEL.: 934859900.
DISSABTE,
ALES2OH.
¯ Liceubarcelona.cat
Pl~cido Domingotorna al Liceu. Si, ho heu llegit b6. Interpreta el dux de G~novaSimon Boecanegra, un paper
extenuant pensat pel geni de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Verdi. Despr6s de rec6rrer els
carrers amunt i avall, res millor que gaudir d’un espectacle anab aquella bpica prbpia
de les grans 8peres, Si voleu
sorprendre el vostre acompanyant, regaleu-vos un hpat a
l’entreacte. Un sopar especial de petits entreteniments
que ~s l’envej a dels qui fan cua
i ban d’engolir anab presses el
mos pagat a preu d’or.

La llegenda reviu }
Amb
justes,unaescoladecavaliers,balls denobles
i banderes,
gransespectacles
i gaireb~tot el pobledisfressat,Montblanc
es
traslladadurantunasetmana
a I’Epocamedieval.Nous perdeu
I’espectacle
sobrela Llegenda
de SantJordi, queenguany
s’harenovat, i I’entregadela rosaa la princesa,
moments
enquEunarriba
a pensar
queI’edat mitiana
noestavatanmalarnent..,
si teniesun
cavaliercornsantJordia la vora.¯ Setmanarnedieval.cat

lodies d’Emir Kusturika, el
Taller de Mflsics us porta els
SANTPAURECINTEMODERNISTAsons dels Balcans de la m/~ de
SANTANTONI
MARIACLARET,
la Balkan Paradise Orches167. A LES12H.
tra. L’escenari 6s tot un luxe,
¯ Santpaubarcelona.org
el restaurat hospital de Sant
Pau. Passejar entre els paveSi sou dels que els peus se’ls
llons ja ~s tota una experi~nmouen sols seguint les mecia, i hi ha portes obertes!

PALAUDE LA MOSICA
PALAU
DELA MI]SICA,4-6.
A [ES 12H.
¯ Palaumusica.cat
Balalaiques, didjeridfls i
cants a cappella dels cinc
continents. Que els nens no
se saben estar quiets en un
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FRECUENCIA: Semanal
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LaTaverna
delClinkproposa
unarosa
especial
pera lespostres.
AIcostat,
el combinat
quehacreatJavier
delasMuelas
i quepodreutastaral HalloCocktail
BardelMonument
Hotel.

concert? El Palau de la Mfisica desmentei× el t6pic arab
aquesta proposta musical
que reuneix instruments i
veus provinents de tot el m6n.

I.UZ DEGAS
MUNTANER,
246.
TEL.: 932 097 711. ALES2OH.
¯ Luzdellas.com
Ball dels de tota la vida, d’envelat. Per6 us imagineu Enrlque Igleslas cantant en
catal~? Doncs aquesta ~s la
proposta de l’Orquestra
talana, l’finica que presenta tots els temes del seu repertori en catal~. Que es noti
que ~s Sant Jordi.

CINEMA
FILMOTECA
DE CATALUNYA
PLA~ASALVADOR
SEGU[,1-9.
TEL.: 935671 070.
¯ Filmoteca.cat
Godard ens sembla un bon
refugi per a la diada de Sant
Jordi. E1 seu llenguatge finic,
de vegades po+tic, d’altres
massa reflexiu, potser, no passen de moda i ens conviden a
arrepapar-nos a lea butaques
de la F|lmo (que no ens acostumem que no facin olor de
naftalina!). La deriva d’Europa i la prostituci6 volunt~ria
d’una noia centren la trama
dels films que es projecten el
dia 23: Film Socialisme (22h)
Vivre sa vie (19h).

SOLIDARIS
ADOPTAR
UN LLIBRE
BIBLIOTECA
DE EATALUNYA
CARRER
DE[’HOSPITAL,56.
TEL.: 932702300. ¯ Bn(.(at

Mentre s’editen -i venencom xurros els lllbrea medi&tlcs, n’hi ha de desats als
prestatges de la Biblloteca
de Catalunya que necessiten una repassada. Si sou dels
qui gaudiu olorant les p~glues d’un llibre quan l’obriu
i dels nost~lgics del soroll
dels fulls quan passen entre
els dits.., adopteuun lllbre!
SI, aquesta 6s la crida de la
Biblioteca per contribuir a
la conservacid i restauraci6
de documents finics corn ara
lea partitures manuscrites
d’Enrlc Morera o L’humor a
la Barcelona del Noucents, un
llibre arab il.lustracions de
Xavier Nogu~s i pre~mbul de
Francesc Pujols.

CASA
BATLL(~
PASSEIG
DEGR~,CIA,
43.
¯ Casabatllo.es
¯ Arrelsfundacio.org
Com que comprareu una rosa, per qu~ no fer-ho a la
Fundaci~ Arrela? La Casa
Batll6 les vendr~ al preu que
cadascfi vulgui pagar per donar-ho a aquesta ONGque
treballa arab les persones
sense llar. No 6s l’~nica inlclatlva solld&rla de la diada,
per6 en aquest cas, a m6s, podreu gaudir d’un gran espectacle: es recobreixen tots els
balcons i finestrals de la fa~ana del reconegut edifici arab
un miler de roses.

A LA RAMBLA
DELRAVAL
ESRESPIRA
UNAVERSIO
ACTUALITZADA
DE
SANTJORDIAMBGUST
DECUSCOS,
OLOR
DE
GINGEBRE
I SONS
DEL
DESERT
DURANT
TOTEL DIA
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AuNom
dela Rose
reivindica
I a roma
dela flor natural
i cada
anyrenova
lesseves
presentations.
FOTO:
MARINA
MATIU
KHOVA
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El TallerdeMdsics
aposta
pelssons
delsBalcans
a I’Hospital
deSantPau
(FOTO:J UAN
bllGUEL
MORALES).
Mentrestant,
el Liceu
celebra
la diada
am
b ’Simon
Boccanegra’,
la cElebre
bpera
deGiuseppe
Verdi(FOTO:A. BOFILL).

Regalar una rosa ~s tot un art.
Notot s’hi val: cal que conserLA PUNTUAL
vi l’aroma. Un objectiu gens
ALLADA-VERMELL,
15.
cil d’assolir entre tanta oferta
TEL.: 639306353.
improvlsada. Aquest no 6s el
ALES121 [ES18N.
cas d’Au Nora de la Rose, una
¯ Lapuntual.info
floristeria queet trasllada a
qualsevol cantonada de Paris
L’EIXAMPLE
TEATRE
i que reivindica la tint rmtural. Aix6 sl, arab presentacions
ARAGO,
140. TEL.: 936 816132.
ALES
17H.¯ Eixampleteatre.com flniques, enguany acompanyades d’un cistellet de vlmet. Que
Lluites, intriga, cavaliers,
voleu ser originals? Triomfen
una prlncesa i un drac que
les roses liofilitzades, tractades
fa por.., o que fa riure, depede manera que es conserven
nent de qui ho expliqui. Per
durant anys! I per als enamogaudir-ho en familia, els de La rats de la rosa: xocolata, melPuntual recuperen l’especmelades, caramels, tes, cosm~tacle Santjordi, la princesa i el
tica i perfums. E1 sfimmumde
drac de La Fanfarra, mentre
la delicatessen: p~tals de rosa
que a I’Eixample Teatre hi
cristaHitzats. Ja ens ho direu.
haur~ ombres ×ineses, titelles,
m~scaresi el teatre del Segle
d’Or a L’esperit de Sant Jordi.
ESTADES
I ~PATSESPECIALS

RAMBLA
DELRAVAL
DESDELES10 FINSALES2OH.
¯ Totraval.org
}~s possible queen un sol espal hi convisquin concerts
de swing, danses colombianes, tatuatges de henna i rondallaires d’arreu del m6n?A
la rambla del Raval es respira
una versi~ actual|tzada de
Sant Jordi arab gust de cuscfis, olor de gingebre i sons del
desert. Un any rods, aquesta 6s
la festa m6s mestissa, on la paraula multiculturalitat
realment cobra sentit. L’aut~ntica
art~ria del barri s’omple de tallers, lectures, presentacions i
actuacions musicals.

AUNOMDE L~ ROSE
VALENCIA,
203. TEL.: 934611
650. ROSES:
PARTIR
DE3,50C.
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HOTELS
CLARIS
PAUCLARIS,
150. TEL.: 934876
262, PREU:ENTRE
35 167C.
HOTELBAGUI~S
LA RAMBLA,
106. TEL.: 933 435
000. PREU:46 EUROS.
HOTELGRANADOS
83
ENRICGRANADOS,
83. TEL.:
934 929 670. PREU:35 EUROS.
Tres hotels arab menOsinspirats en els grans cl~_ssics de
la literatura.
E1 Regulador de
l’Hotel Bagu6s presenta plats
corn ara els Ent~ertos qoe
desfacer (cruixent de bacallA amb escabetx de tonyina)
o el SanchoPanza a lomos de
su asno (papada de porc cruixent-melosa arab espinacs i
formatge Comte).
Si parlem de La tragedla de
Verona (magret d’~nec, remolatxa i nyoquis) o de l’Amor
prohibido (pecorino trufat
arab figues i perfum de rosa),

Autors per a tots els gustos )
Entretantasignatura,unapetita guia:MilenaBusquets
continua
recollintels ~xitsdelseu’Tambidn
estopasarfi’i signaa rambla
Catalunya,
cantonada
Mallorca
(de 3.8 a 19h).Compartirfi
Iloc i hora
ambel flamantPremiRamon
Llull, VictorAmela.EIs quetingueu
unhumor
m~sirbnic, podreucon~ixerJonasJonasson,
quetorna
a arrasaramb’l’assassiquesomiava
ambunIloc al cel’ (a rambla
Catalunya,
37, de~-9a 2Oh).Percon~ixer
unartistatransgressor,
AlbertPla ser~al mateixpunt(de 20 a 21h).I podreu
demanar
algun
consell
encertata RafaelSantandreu,
quearab’Serfelix: a Alaska’
aconsegueix
motivarles pedres
(pg. Gr~cia,62, de12 a 13h).

queda clar que l’homenatge
(~s a Romeui JuHeta. Aquest
delicids menfi shakespeari/~ es
pot degustar a La Terraza de
l’Hotel Claris.
Per la seva banda, les aventures de Julio Verne sdn la
tem~tica triada al Restaurant 3 del Granados 83.

DRYMARTINI
ARIBAU,162.
TEL.: 93205g070.
¯ Drymartiniorg.com

Corn no podia set d’una altra
manera, Javier de las Muelas ha preparat un cbctel especial per a aquesta diada de
Sant Jordi: a base de Campari, Martini i roses, vol captar
l’ess~ncia del drac. Arab diferents variacions, es pot degustar a Dry Martini.

LA TAVERNA
DELCLINIC
ROSSELLO,
155. TEL.: 934104.
221. PREU:9,50 EUROS.
¯ Lataver
nadelclinic.com
Si 6s cert que mengemamb
els ulls, no podreu estar-vos
de tastar la rosa especial
que ha creat La Taverna del
Clinic: unes postres elabora-

des amb una crema de gerds,
compota de nabius i gelatina
de grosella i envoltada de maduixes del Maresme.

MONUMENT
HOTEL
PASSEIG
DEGR,~CIA,
75.
TEL.:9364.82 000.
MENO
SANTJORDI:4.5 EUROS.
Un nou 5 estrelles gran luxe
en un palauet en ple passeig de
Gr~cia mereix una escapada.
Podria ser el gran pla romantic del dim prendre una copa al
Hallo Cocktail Bar o b6 optar
per ferun gpat dels que es recorden al Restaurante Oria, de
Martin Berasategu|, on fan
un menfi especial. Per completar la vetllada, sig~eu esplbndids i reserveu una de les seves
habitacions arab vistes, que
aquest 6s el dia dels enamorats!

Mai no fa nosa recordar que
durant aquest dia hi ha portes obartes a bona part dels
museus de Catalunya. I, si
voleu, tamb~ podeu tafanejar els salons de l’Ajuntamerit de Barcelona i del Palau
de la Generalitat.

tan como “una invitación a la reflelas intervenciones del alcalFRECUENCIA: Martes a sábados
xión“sobre el mundo que nos rode Jordi Ballart y Marta PesPÁGINAS: 11
O.J.D.: 4141
dea”. El trabajo se concreta en “resarrodona, presidenta
del juTARIFA: 68 € rado, y un conciertoE.G.M.:
latos breves y emocionantes que se
del gruÁREA: 114 CM²po
- 10%
SECCIÓN: TERRASSA
enfrentan al ritmo frenético de
Dríade.
nuestros días, pequeños universos
sonoros que tienen la capacidad de
aportarnos serenidad”, se explica.
Anna Alàs realiza
El músico ha explicado en sus ensu primer recital
cuentros con los medios que el traen el Palau
bajo ha sido preoducido por su hijo,
Anna Alàs ofrece hoy, a las
Pablo Perales, afincado en Boston
8.30 de la tarde, en el Petit
(Estados Unidos.) De hecho el traPalau (Palau de la Música de
bajo se ha grabado en ese país, con
Barcelona)el recital “A l’enmúsicos americanos, lo que ha intorn de Granados”. Esta accidido en la sonoridad, “más motuación supone el debut de
derna y actual” (según defiende el
la mezzosoprano terrassenpropio cantautor) del álbum.
se en el Palau en formato reJosé Luis Perales lleva más de
cital, tras las buenas críticas
cuarenta años al pie del cañón, y no
recibidas por su participasólo trabajando como cantautor;
ción en el Liceu con “Götatesora más de una veintena de disterdämmerung”.
cos de estudio e innumerables
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CARTELERA
C I N E S A PA R C VA L L È S

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .
Cinemacatalunya@terrassa.cat
www.terrassadigital.cat/cinema
■ THE LADY IN THE VAN
17:00 / 19:30 / 22:15 h.
■ MI AMOR
16:45 / 19:20 / 22:00 h.
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■ Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Margarida. Tel. d’informació i reserves: 902 333 231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231.

■ EL LIBRO DE LA SELVA
Digital 16:00 18:15 20:25 22:30
3D 16:35 18:45 21:30
Digital 17:00 19:20 21:05
■ ALTAMIRA
Digital 17:05 19:05 21:15
■ BATMAN V SUPERMAN: EL AMANECER DE LA JUSTICIA
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■
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■
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■
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■
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■
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■
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■
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■

El Punt Avui Lleida
EL PUNT AVUI
DIJOUS, 21 D’ABRIL DEL 2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 25

O.J.D.:

TARIFA: 2255 €

E.G.M.:

ÁREA: 493 CM² - 46%

SECCIÓN: COMARQUES
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La Seu Vella
derrota els romans
SUPORT · El conjunt lleidatà bat l’amfiteatre romà de Tàrraco en la tria del
monument favorit del país SEMIFINAL · El castell de Miravet, pròxim rival

S’han in
per augm

M.R.C.
BARCELONA

E

ls qui estan al dia de l’actualitat futbolística saben que
és entre l’abril i el maig
quan als equips els arriba
l’hora de disputar-se les garrofes.
Un cas similar s’ha donat amb el
concurs per triar el monument favorit de Catalunya, que entra de
ple en la fase més decisiva. La primera eliminatòria de quarts de final d’aquesta competició que han
organitzat les revistes Descobrir i
Sàpiens va resoldre ahir que el turó de la Seu Vella de Lleida passa a
semifinals després de derrotar
l’amfiteatre romà de Tarragona.
Després d’un procés de votació,
a través d’internet, on la disputa
Tarragona-Lleida ha estat aferrissada i molt ajustada, finalment el
turó de la Seu Vella ha tingut més
suport per acabar superant, de
gairebé 2.000 vots, l’amfiteatre
romà de Tàrraco. Fins a 18.000
vots (52,7% del total) ha sumat el
conjunt monumental de Lleida.
En la nova eliminatòria haurà de
competir amb el castell de Miravet, que va obtenir un resultat
sorprenent en l’eliminatòria anterior i va superar la Sagrada
Família en la votació.
Les semifinals començaran el
27 d’abril i s’allargaran fins a l’11
de maig. El combat decisiu, batejat
per la regidoria de Cultura de Lleida com “la gran final monumental”, durarà una setmana i es resoldrà el dimecres 18 de maig, dia en
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El conjunt monumental de la Seu Vella ha tingut més suport que l’amfiteatre
romà de Tàrraco i passa a semifinals del concurs de ‘Sàpiens’ i ‘Descobrir’ ■ ARXIU

què acaba el concurs i se sabrà,
gràcies a les votacions populars fetes per internet, quin és el monument favorit dels catalans.
En la primera fase es proposaven deu monuments finalistes:
l’amfiteatre romà de Tarragona,
el jaciment d’Empúries, l’església
de Sant Climent de Taüll i el romànic de la Vall de Boí, el mones-

tir de Santes Creus, el conjunt
monumental de Sant Pere de
Rodes, el castell de Miravet, el
Palau de la Música Catalana, el
turó de la Seu Vella de Lleida, la
Sagrada Família i el call jueu de
Girona. En aquesta fase classificatòria, el turó de la Seu Vella
va quedar en primera posició
amb 11.859 vots. ■
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molt complicada», que té per ob- la dècada dels anys 20 del segle parlem d'un servei públic obligaPAÍS: España
tori com és l'abastament d'aigua
la prestació Diario
jectiu que les administracions
tin- passat va assumir tantFRECUENCIA:
PÁGINAS:
16
O.J.D.:
de la potable». En aquest sentit, Pont ha
guin «el govern de la distribució de del servei com la instal·lació5808
sense que
es fes
un aﬁrmat que l'operació es vol fer
l'aigua». Pont ha aclarit que
tenir418 infraestructura,
TARIFA:
€
E.G.M.:
41000
«amb les mínimes repercussions
procés
de
concessió
formal.
el govern no vol dir tenir laÁREA:
gestió,
162 CM² - 18%
SECCIÓN: SOCIETAT
ja que el model de gestió –ja sigui Aquesta és una situació compar- per als usuaris».
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El festival Anòlia d’Igualada veurà el
darrer concert de la històrica Dharma
 El grup dels germans

Fortuny actuarà el 9 de juliol
en el que s’anuncia com el
darrer concert
ACN | IGUALADA

La històrica Elèctrica Dharma
dels germans Fortuny s'acomiadarà dels escenaris amb un concert al festival Anòlia d'Igualada,
acompanyada per un altre grup
històric del nostre país, Comediants. El certamen, que se celebrarà del 9 al 24 de juliol, tindrà la
participació d’una tretzena d'artistes de l'escena catalana i inclourà dos cicles complementaris.
El concert de comiat tindrà lloc
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el proper 9 de juliol. Els actuals
components de la Dharma estaran
acompanyats pel grup de teatre
Comediants, i tancaran la gira de
celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
Enguany, el cartell del festival
igualadí tindrà tres línies artístiques
(rock, fusió i pop) i inclourà dos cicles complementaris, l'Anòlia a la
Fàbrica i l'Anòlia Xics. Els concerts centrals tindran lloc als Jardins de La Sala entre els dies 21 i
24 de juliol. És previst que el grup
Enderrock doni a conèixer el gruix de la programació la setmana
que ve.
L’Elèctrica Dharma ha fet aquest
2015 una gira puntual dedicada a
celebrar els quaranta anys de la pu-

L’edició d’enguany del
festival inclourà dos cicles
complementaris: l’Anòlia a la
Fàbrica i l’Anòlia Xics

blicació del seu primer disc, titulat Diumenge.
Segon i últim comiat
El grup es va acomiadar dels escenaris l'any 2011 en un concert al
Palau de la Música, on va recordar
el llegat del primer compositor
de la companyia, Esteve Fortuny.
Ara, la banda s'acomiadarà deﬁnitivament dels escenaris i tancarà la gira dels 40 anys amb un espectacle únic a Igualada.

