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Godia paguen
1 milions per
au a Hisenda
taran la presó

ara

MÚSICA
01

02

S.M.
BARCELONA

ia Godia ha acordat un paconformitat a tres bandes
Fiscalia, l’Agència Tributàeneralitat– per evitar l’inpresó després de pagar 8,1
d’euros en concepte de
sació i multa pel frau fiscal
ntre els anys 2007 i 2011. El
Fiscalia de Delictes EconòBarcelona va querellar-se
presidenta del patronat de
ació Francisco Godia, Liliaa, el seu marit i vicepresia Fundació, Manuel Torreel seu cosí i tresorer de l’envier Amat, per haver defraumilions en concepte d’IRPF,
mpost de patrimoni. Tres
prés, Torreblanca ha admès
de presó i Amat n’ha accepap d’ells anirà a la presó perenen antecedents. L’acord
iscalia, que haurà de ser ran un judici, també preveu
e la causa contra Liliana Gouè considera que l’adminisa tutela del patrimoni anaec del seu cosí, Xavier Amat.
a Fiscalia, Liliana Godia era
una “sòcia simbòlica”. La
a l’hora d’arribar a l’acord,
t en compte que els acusats
gressar al jutjat 5,2 milions
per reparar els perjudicis
ats a Hisenda el 26 de juliol
3. Més tard, van ingressar
ons d’euros més.
lelament al cas judicial, a
esprés de quinze anys d’acFundació Francisco Godia
r la seu a Barcelona. Al llarg
s havia organitzat més de 30
ons, amb obres de Goya,
, Gaudí, Barceló i Palazuee molts altres artistes. La
ó de la Fundació està forr 1.500 obres del segle XII
XX. Al llarg dels últims mean vendre algunes peces. La
tacada va ser Tornada de la
latja de València, de Joaolla, adjudicada a Sotheby’s
milions d’euros.e

Godia en la presentació
ostra a la Fundació. P. VIRGILI

03

01. Rocío Márquez, una de les revelacions del flamenc, tancarà el festival. 02. Judit Nedderman actuarà al Born Centre
Cultural. 03. El duet format pel pianista Kenny Barron i el contrabaixista Dave Holland. MAS I MAS

El festival Mas i Mas fitxa Rocío
Márquez i homenatja Miles Davis
El festival oferirà 300 actuacions de petit format en sis espais
JORDI NOPCA
BARCELONA

El 13è Festival Mas i Mas torna a
apostar per la Barcelona més calorosa –la del més d’agost– per presentar una atapeïda agenda de concerts, repartits aquesta vegada per
sis espais de la ciutat: al Palau de la
Música, el Jamboree, la sala Moog,
el Tarantos i el Born Centre Cultural s’hi suma, per primer cop, el Reial Cercle Artístic, que se centrarà
exclusivament en la programació de
música clàssica.
Un dels plats forts del festival serà quan el 28 de juliol s’hi doni el
tret de sortida al Palau de la Música Catalana: la Miles Davis Tribut
Big Band –dirigida per Joan Chamorro i integrada, entre d’altres,
per Andrea Motis, Carles Benavent
i Llibert Fortuny– commemorarà
els 55 anys de la publicació del disc
Sketches of Spain amb una reinterpretació que porta per títol Sketches
of Catalonia. Una de les altres fites
del Palau serà el concert de la Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra,
que estarà liderada per la veu de Kayah, col·laboradora del compositor
serbi Goran Bregovic.
El programa inclou uns 300
concerts concentrats en poc més
d’un mes. Al Jamboree, dos noms
importants de l’escena jazzística,
el pianista Kenny Barron i el contrabaixista Dave Holland, visitaran el club barceloní dues nits consecutives, el 3 i el 4 d’agost. El
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quartet Nettwork oferirà quatre
actuacions. Està integrat, entre
d’altres, per Charles Moffett, contrabaixista de McCoy Tyner. Amadeu Casas presentarà un tribut a la
llegenda del blues B.B. King, mort
recentment.
Un nou espai molt actiu

El Saló dels Atlants del Reial Cercle
Artístic s’incorpora al festival Mas
i Mas amb 26 concerts englobats en
el cicle 30 minuts de música. Les
propostes breus no abaixen el llistó
i reivindicaran compositors histò-

Prestigi
Els ‘jazzmen’
Kenny Barron
i Dave
Holland
actuaran
dues nits

Aposta
Els concerts
On són els 40.000
euros de la Generalitat? de clàssica
reivindiquen
Joan Mas i Pere Pons, director exe- noms joves i
cutiu i director artístic del festival, compositors
es van queixar ahir de l’impagament catalans
de l’aportació anual de la Generalitat, d’uns 40.000 euros d’un total
pressupostari que frega el mig milió.
“No ens ha arribat l’aportació del
2013 ni la del 2014 –van dir–. Ens
queixem perquè tenim constància
que per a altres festivals sí que hi ha
liquiditat. No es pot seguir pensant
en festivals de primera i de segona”.
La versió de la Generalitat, però,
matisa les declaracions: “El 2013
s’ha pagat al mes de maig, el 2014 no
s’ha pagat perquè no es va convocar
la subvenció i el 2015 es pagarà després del festival, igual que en tots els
altres casos, tal com vam acordar
amb el sector l’any 2009”.

rics catalans com Enric Granados, Frederic Mompou i Pau Casals i noms contemporanis com
Albert Guinovart, Jordi Cervelló
i Elisenda Fàbregas. Tot això,
combinat amb noms emblemàtics del panorama internacional.
Hi ha, encara, un últim denominador comú entre les actuacions:
la joventut de bona part dels participants. Hi haurà la pianista coreana Jinha Park, la russa Olga
Kobekina i l’ascendent Dàlia
Quartet.
Bonet estrena espectacle

Com cada any, la sala Moog se
centrarà en l’electrònica, on
aquest any destaquen les visites
d’Andrew Weatherall, Mark Archer i Óscar Mulero. El Born
Centre Cultural –que es va sumar
a la programació el 2014– repetirà amb el concert de Judit Nedderman, el tàndem jazzístico-poètic entre Joan Margarit i el seu
fill Carles, i un nou espectacle de
Maria del Mar Bonet, Homenatges, on la cantant mallorquina farà versions d’alguns dels músics
que més admira, des de Guillem
d’Efak fins a Joan Manuel Serrat,
Milton Nascimento, Mikis Theodorakis i Bruce Springsteen.
El concert de cloenda del Mas
i Mas 2015 serà al Palau de la Música. Rocío Márquez, un dels
noms emergents del flamenc,
presentarà El niño amb Pepe Habichuela, el Niño de Elche i Raül
Fernandez Miró Refree.e
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estrenarà l’adaptació
FRECUENCIA:
Diario
del ‘Mecanoscrit del segon origen’

PAÍS: España
PÁGINAS: 38-39
TARIFA: 6327 €
ÁREA: 1318 CM² - 157%

5 Junio, 2015
CULTURA

O.J.D.: al14121
L’esperada adaptació
cinema de la novel·la de Manuel de Pedrolo Mecanoscrit
E.G.M.:
141000
del segon origen veurà la llum a l’octubre
en la 48a edició del Festival de Sitges. SeSECCIÓN: CULTURA
gon origen serà el títol del film, que finalment dirigirà Carles Porta, després que el
projecte fos iniciat en un primer moment

per Bigas Luna i interromput per la seva
mort el 2013. Rachel Hurd-Wood, Andrés
Batista, Sergi López, Marieta Orozco i
Ibrahim Mané protagonitzen la història
de supervivència dels joves Alba i Dídac en
una Catalunya apocalíptica a causa d’una
catàstrofe provocada per alienígenes.

L’edició més
compromesa del

LOOP

L’actualitat política i social guanyen pes
en la nova edició de la fira de videoart
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

“Molts dels vídeos d’aquesta edició
del Loop són narratius”, explicava
ahir Jean-Conrad Lemaître, col·leccionista i president del comitè de
selecció d’obres de la fira de videoart. “Hi ha dues explicacions per a
això –va afegir–. La primera és que
el vídeo s’ha acostat al cinema. La
segona és més interessant: en
aquesta època tan difícil, la gent es
vol expressar”. El vídeo Los desnudos, exposat a la galeria Enterpris
Jousse, realitzat el 2011, documenta les manifestacions de camperols
als carrers de Ciutat de Mèxic, dos
cops al dia i despullats, per reivindicar els seus drets. “El govern tenia
set camperols com a ostatges. La
nostra lluita per la llibertat és molt
dura”, afirma una manifestant.
La política i les històries viscudes
són presents en nombroses peces
del Loop i constitueixen un recorregut sucós per la fira, que estarà
oberta fins demà a l’Hotel Catalonia
Ramblas. A Matrulla, l’artista de
Puerto Rico Beatriz Santiago Muñoz es va capbussar en la vida d’un
personatge singular, l’agricultor i
apicultor Pablo Díaz Cuadrado. “Es
prepara per quan el menjar i l’aigua
no estiguin disponibles”, va explicar
la representant de la Galería Agustina Ferreyra. “Recull aigua, ho recicla tot –va afegir–. Beatriz Santiago ha entrat en el món caòtic d’un
home que es prepara per tornar a
començar”.
Vides integrades en el medi

sée de la Memoire, per documentar
la tasca que realitzen des dels anys
70 per mantenir viva la memòria de
la vida rural. Tant al museu francès
com en l’obra de Valldosera, els objectes quotidians tenen un paper
destacat i a l’artista li han servit per
donar també una càrrega psicològica a la peça. “És una reflexió sobre
els valors, com la lluita pel medi, que
volen mantenir. Si no, és una memòria que es perdrà”, va dir l’artista, que també va explicar que el nou
govern de la zona ha retirat el suport
econòmic a l’associació i que vol
convertir el museu en un establiment de turisme rural.
La galeria de Mumbai Chatterjee
& Lal exposa una peça, Being seen
trying, de l’artista Fabien Charau,
que posa damunt la taula dos temes
calents de l’actualitat internacional:
les eines tecnològiques de control i
la religió. La peça està composta per
diverses pantalles on es poden veure els rostres de diferents homes
hindús que resen analitzats per un
software de reconeixement facial.
Isabel Rocamora, a la galeria Senda,
també aborda una temàtica religio-

Actualitat
“En una època
tan difícil,
la gent es vol
expressar”,
diu J.-C.
Lemaître
Tradició
“Els vídeos
que beuen de
la pintura són
més fàcils de
vendre”, diu
Carlos Duran

sa. Faith, que s’estrena al Loop, es remunta a la visita que va fer l’artista
a Israel el 2012. “Al barri cristià, al
musulmà i al jueu, tothom resava –
va dir l’artista–. Si tancaves els ulls
podies tenir una sensació profunda
de comunió. Però quan els obries,
irònicament, el que veies era separació, punts de control, banderes, marginalització i, sobretot, por”. Per
prendre consciència d’aquesta situació, Rocamora va enregistrar un
cristià, un musulmà i un jueu resant
al desert de Judea i amb les tres fil-

macions va muntar una instal·lació
on se’ls pot veure de costat i pregant
alhora: “Espero que la peça representi una destil·lació del que vaig
sentir durant el meu viatge”.
L’art sonor i el pes de la pintura

Una de les particularitats d’aquesta
edició de la fira és la introducció, a
través de tres galeries, d’obres d’art
sonor. Sílvia Dauder, de la barcelonina ProjecteSD, participa per primera vegada en la fira amb l’obra del
mexicà Iñaki Bonillas 10 càmeres

Mirades crítiques a la realitat

4 vídeos que evoquen des dels Fets del Palau de la Música fins a la incoherència global
Una estètica no tan banal

Sublevació al Palau

Morts que esperen justícia

La galeria Marlborough participa
en la fira amb tres de les seves
seus. La de Barcelona exposa The
floating chain, un collage d’imatges
àcid sobre la societat actual.

Ángel Marcos evoca els Fets del
Palau de la Música a la galeria Trama amb un repàs detallat de l’edifici mentre sona de fons El cant de
la senyera.

La Llorona, com una metàfora
d’una nació de dol, és el fil conductor del vídeo de la galeria Die Ecke.
L’obra evoca diversos episodis recents de violència a Mèxic.

Avant la lumière és la primera ficció
narrativa d’Eulàlia Valldosera –exposada a la galeria Sicart– i també
una defensa de valors que s’extingeixen. L’artista ha treballat amb un
grup d’habitants de Rochechinard,
un petit poble rural al Royans francès, l’Association des Amis du Mu-
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Baus s’instal·la a París
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primera edició d’‘El hòb

Una primera edició d’El hòbbit s’ha v
una subhasta a Londres per 185.000
L’exemplar, imprès el 1937, va ser un r
l’autor a una de les estudiants de la U
sitat de Leeds, Katherine Kilbride, a
durant anys va mantenir correspondè
llibre té una inscripció de l’autor en è

El videoa
col·leccio

12 obres de la Fu
amb el romànic
A.R.T.
BARCELONA

TECNOLOGIA I RELIGIÓ

Els homes de Been seen trying
són escrutats per un software
d’anàlisi facial. MARC ROVIRA

documentades acústicament. Ellen
de Bruijne Projects presenta la instal·lació sonora Songs sung in the
first person, de la guanyadora del
premi Tuner Susan Philipsz.
El ventall de preus de les obres va
de 3.000 euros a prop de 70.000, segons fonts de la fira. “La influència
de la pintura en el videoart encara és
vigent i fa els vídeos més comercials.
Una obra que beu de la tradició és
més fàcil de vendre”, va afirmar el
galerista i codirector de la fira Carlos Duran.e

Entre la realitat i la ficció
A The story of milk and honey (Galerie Imane Farès) un desconegut
explica el seu intent d’escriure un
romanç, un reflex de com es transmeten les històries a Palestina.
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Sons
La fira
incorpora l’art
sonor a través
de tres de les
galeries
participants
Negoci
El ventall
de preus de
les obres
va dels
3.000 als
70.000 euros

3 preguntes a Jacco Olivier
ARTISTA

“No m’havia proposat
fer animacions de
les meves pintures”
● La seva trajectòria arrenca com
a pintor, i els seus vídeos difuminen els límits entre la pintura i el
vídeo. ¿Com va decidir donar moviment a les seves pintures?
Les meves pintures són realment
grans. Per saber què funcionava i
què no d’una obra, vaig començar a
fer fotografies de fragments de les
pintures.
● ¿Com va continuar el procés fins
a arribar als vídeos amb una forta
càrrega pictòrica que realitza actualment?
No m’havia proposat fer animacions. Com que aquests fragments em
semblaven més reeixits que l’obra
completa, vaig començar a exposar
les diapositives d’aquests estudis.
Però el pas d’una imatge a una altra
era molt lent i vaig fer el pas al vídeo.
● ¿Algun cop ha exposat a la vegada les pintures i els vídeos que ha
realitzat a partir d’aquestes pintures?
No, la meva intenció no és mostrar
d’on provenen els vídeos.

La línia de treball del Museu
nal d’Art de Catalunya cen
introduir artistes contempo
la programació ha fet un sal
tatiu amb l’exposició tempor
conscient pictòric, organitza
tament amb la fira Loop i fo
per una dotzena de vídeos de
dació Sorigué. Després de se
la gran exposició d’Antoni
Tàpies. Des de l’interior i de p
tar la Maniobra de Perejaum
contemporani dialoga de no
profunditat, amb la col·lecci
mànic i d’art modern del mu
primera i l’última estació de
regut són corprenedores: l’a
Santa Maria de Taüll té el
punt en l’obra de Bill Viola
turn, protagonitzada per un
amb una aparença espectral
bra una nova vida davant l’e
dor. A l’àmbit dedicat a la Gu
vil hi ha el vídeo de William
tridge sobre els estralls de
theid Tide table.
“Els diàlegs entre les obr
col·lecció del museu i els víd
en alguns casos literals i en
són conceptuals o col·later
explicar F. Javier Panera Cu
comissari de l’exposició. “E
tes actuals seleccionats –va
llar– utilitzen la història
com una caixa d’eines”. L’en
la selecció no es troba nomé
afinitats entre les obres. Le
són també atractives perqu

El vídeo de Jacco Olivier Po
MNAC dedica als interiors
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E1 mundoreal invade
el del videoarte
Laferia LoopconvierteBarcelonadurante48
horasen la capital del mercado
audiovisual
ROBERTA
BOSCO,
Barcelona
Lostres fieles de las tres grandes
religiones monoteistas, un musulman,un cristiano y un judio, representantes de los masantiguos
linajes de Jerusal~n, levantan al
cielo sus plegarias desdeel mart]rizado desierto de Judea. Se 1o pidi6 la artista angloespafiolaIsabel
Rocamora
para registrar este momentointimo, simbolode la diferencia e igualdad que ha originado unode los conflictos mastragicos de la historia, y reproducirlo
en un impactantetriptico audiovisual. Faith, presentadopor la galeria Senda, es uno de los estrenos
masesperados de la 13-~ edici6n
de Loop,feria de videoarte que se
celebra hoy y mafianaen el Hotel
Catalonia Ramblasde Barcelona.
La mayor duraci6n de las
obras y su caracter narrativo y lineal constimyenla mayorsorpresa de una feria ampliamenteconsolidada, que cada afio renueva e
internacionalizasu cartel de galerias, aunquehay un ramillete que
no se ha perdido ni una edici6n.
Este afio hay 45 firmas, de las que
siete son espafiolas y 15 presentan
un estreno mundial.

"En los momentosde crisis la
gente quiere expresar sus inquietudes", asegur6 Jean-Conrad Lemaitre, presidente del comit~ de
selecci6n (Loopes una feria por
invitaci6n), para explicar la contundente presencia de tem~ticas
politicas y sociales. Asi, la francesa Clarisse Hahn(Jousse, Paris)
da voz a los campesinosde M~xico que se desnudaronal grito de
"Mi cuerpo es mi arma" para llamarla atenci6nmedi~tica;y la boliviana ClaudiaJoskowicz(Die Ecke, Santiagode Chile)utiliza el mito mexicanode la Llorona (una
madreen duelo eterno) comometfifora de una naci6n herida.
Por su parte, la portorriquefia
Beatriz SantiagoMufioz(Ferreira,
Puerto Rico) explora la emergencia ecol6gicaa tray,s de la historia de un ermitafio contempor~neo. Con la complicidad de unos
estudiantes de teatru, el colombiano Fran~;ois Bucher(AlarconCriado, Sevilla) graba un falso intento
de secuestro, aunqueel desconocimientode la ficci6n por parte del
secuestrado lo hace muchomas
impresionante.
La catalana
Eul~lia Valldosera (Sicart, Vila-
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La piezade JoaoOnofre,de la galeriaMalborought
contemporany,
presente
en el Loop./ c BAUTISTA
franca de1Pened~s),una de 1as estrellas de este Loop, explora los
caminosde la memoriacolectiva
e individuala trav6s de la historia
de una comunidadrural francesa.
Los problemasespafioles aparecen en las obras del vallisoletano Angel Marcos(Trama, Barcelona) y el madrilefio FernandoSanchez Castillo (Bortschi, Ginebra).
El primero, con una pieza rodada
en el Palande la Mfisica,evocalos
Fets del Palaude 1960, inicio del
renacimientopolitico catalan tras
la guerra civil, cuandodurante un
homena]e
por el centenario del nacimiento del poeta Joan Maragall
unaparte del pfiblico cant6 el pro-

hibido El cant de la Senyera.SanchezCastillo, por su parte, vuelve
a Franco, su temafetiche, con una
pieza escult6rica y videografica
inspirada en el Azor, barco de recreodel dictador, queel artista adquiri6 para desguazarloy convert]do en una obraartist]ca con formade prisma.
La plegaria pmtagoniza tambi6nla finica instalaci6nde la feria,
una multiproyecci6nen siete pantallas de FabianCharuau(Chatterjee, Bombay),dondea los rostros
de los fieles se superponeun programade reconocimientofacial de
los que usa la policia. La realidad
ha tornado ya definitivamente el

pmtagonismo
a costa de las hip6rboles visuales y los experimentos
tecnol6gicos que, comola animaci6n, casi han desaparecido,con la
excepci6n de Jonathan Monaghan
en la neoyorquinaBifforms.
Otras novedades de Loop son
la presenciade tres obras exclusivamentesonoras y el panlatino aumentode precios, signo de la aceptaci6n del mercadoy la normalizaci6n del medio. "Cuandoempezamosteniamos obras de 200 euros
y el precio medio rundaba los
1.500. Ahora,la mediaes de 7.000
autos y muchas superan los
15.000", concluye Caries Duran,
unode los directores de Loop.

el text digital s’esborrarà automàticament dels dispositius.
De moment, els títols del sistema
eBiblio estaran disponibles per a ordinadors, e-books, tauletes i telèfons
intel·ligents, fins a un màxim de sis
dispositius diferents per a un ma5 Junio,
teix compte.
No2015
obstant, seran in-
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gir els
que posen
a disposició dels
lectors
les administracions
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nes. Els llibres procedeixen en la seva majoria de la Plataforma Libran-

tàleg que es completa amb un 30%
de no-ficció. També hi haurà una bona oferta de ficció infantil amb un
total de 5.500 llicències.
Respecte a la lectura, a més de les
descàrregues existirà també la possibilitat de la reproducció en streaming, de lectura en temps real. H

CARLOS COLLADO

LA FIRA LOOP TORNA AMB 12 HORES DE VIDEOART DE 45 GALERIES DE 17 PAÏSOS
Barcelona q Un total de 45 galeries
pertanyents a 17 països de tot el
món són les que participen en la
nova edició de la fira de videoart
Loop, que fins aquest dissabte
mostra les seves videocreacions

–incorporant tres peces sonores– a
les habitacions de l’Hotel Catalonia
Ramblas (a la foto, la que mostra el
treball de Lu Chunsheng). Entre els
45 treballs presentats, que sumen
més de 12 hores de vídeo, figuren
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també obres d’artistes locals, com
Eulàlia Valldosera (amb Avant la
lumière, Galeria Sicart) i Ángel
Marcos (Barcelona, Palau de la
Música, Galeria Trama). Una tercera
part dels 120 col·leccionistes i

professionals convidats
representen museus i entitats com
el Centre d’Art Reina Sofia, el
Centre Georges Pompidou, el
Museu d’Art Modern de París o
la Fundació Louis Vuitton.

cartellera
5 Junio, 2015

s estranys intenten trobar els seus
ts en el diluvi universal. C. Girona
nal, C. Diagonal Mar, C. Heron
ista i C. Maremàgnum.
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el Club del
subscriptor de
www.tresc.cat 902 33 90 33

concerts

MIGA. De François Ozon. Amb Ro·

emoustier. 12 anys. França. 2014.
Després de la mort de la seva millor
deix ajudar el marit d’ella i la seva filla.
oir Floridablanca (VOSE).

arts escèniqUes

SE POSÓ EN UNA RAMA A RERE LA EXISTENCIA. De Roy An·

er Andersson i Nils Westblom. 16
COMÈDIA. 101 min. Dos venedors
en estranyes experiències. Boliche
OSE) Verdi (VOSE).

ES: LA ERA DE ULTRÓN. De Joss
ert Downey Jr. 12 anys. EUA. 2015.
min. Stark crea un programa d’intel·
preservar la pau, però el software es
lticines, Bosque, C. Diagonal, C.
ron City, C. La Maquinista, C. MaIcaria (VOSE) i P. Balañà.

SLEEP. De Nuri Bilge Ceylan. Amb
sa Sözen. 12 anys. Turquia. 2014.
n actor jubilat regenta un hotel ajudat
qui està molt distanciat, i per la seva
ba de divorciar. Maldà (VOSE).

Vida Festival 2015

fins a 130 €

Músics del país i internacionals
masia d’en cabanyes-VILAnOVA I LA G.

eguí, 1- 9. Tel. 93 567 10 70

S. De Dino Risi. Amb Vittorio Gas·

i. Itàlia. 1963. COMÈDIA. 118 min.
ironitzen sobre els costums de la
OSC. 17.00.
R. De Henry Jaglom. Amb Orson
d. EUA. 1971. DRAMA. 94 min. Una
ora la seva vida i la seva relació amb
xer de petita. VOSC. 19.00.
De Philip Noyce. Amb Sam Neill i Ni·
1989. INTRIGA. 96 min. Una parella
eler recull un estrany nàufrag que es
son. VOSE. 19.30.
MAVERA. Diversos autors. 2013·
in. Selecció de prestigiosos curtme·
versos països. VOSE. 21.30.
Welles. Amb Orson Welles i Michéal
c. 1952. DRAMA. 94 min. Otelo, un
de Venècia, té gelosia de la seva do·
SE. 22.00.

10 %

‘carmen’ de bizet
Amb més de 100 artistes en escena
PaLaU de La música - BARCELOnA

fins a 48€

30 %

Els dies 2, 3, 4 i 5 de juliol / Consulteu horaris
Més informació a la web www.tresc.cat

23 i 29 juny, 20 i 29 juliol, i 11 i 18 agost
Reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

Arriba la segona edició del Vida Festival enmig d’uns entorns
immillorables: al matí a La Daurada Beach Club i a la tarda i fins a la nit a
la Masia d’en Cabanyes. El Vida vol donar aire a la nova cultura de l’oci,
prioritzant el benestar del públic, fugint de les masses i garantint
l’excel·lència en els serveis. Alguns dels artistes convidats són Primal
Scream, The War On Drugs, Los Mambo Jambo, Nacho Vegas, Núria
Graham i molts més.

Torna Carmen, de Georges Bizet, al Palau de la Música Catalana amb
més de 100 artistes en escena, vestuari d’època, quatre números de
ballet espanyol, un en cada acte, i una orquestra de gran nivell formada
per gairebé 50 músics. Amb una durada adaptada als gustos d’avui en
dia, al voltant de les dues hores amb entreacte inclòs, Carmen és una de
les òperes més aclamades i representades cada dia arreu del món, i és
coneguda com un clàssic de repertori.

Per a tr3sc bÀsic / PremiUm / sUbscriPtors eL PeriÓdico

Per a tr3sc bÀsic / PremiUm

Vi

música

ALLÈS. Can Jofresa, 85. Tel. 902 33

dg. www.cinesa.es. Astérix... C i cast.
no... Cast., C i VO. Hello Dolly. VO.
o de nada. Caza al asesino. Cenigia en los... Dando la nota... El
más largo. Fast & Furious 7. Focus.
dious: capítulo 3. Insurgente. It fodel mar. La familia Bélier. La oveja
mí. Losers. Mad Max.... Minúscuesaca. Perdiendo el norte. Requisisona... Son of a gun. Suite francesa.
wland. ¡Upsss!... Vengadores...

A. M. Claret, 8. Tel. 977 60 27 01. G.:
jcacinemes.cat. Tomorrowland.
obrevivir a una... Suite francesa.
Dios. Cómo entrenar... Astérix...
de la vida. Dando la nota... Babaijo. Chappie. Vengadores. D i 3D.
. Mortdecai. nuestro último veraor... La oveja Shaun. Poltergeist.

otja, s/n. Tel. 93 883 21 08. www.ci·
a Shaun. Superpoli en... Poltergeamilia Bélier. Cast. i VOSE. TomorDónde está.. Dando la nota... It fopítulo 3. L’hivern i la primavera... C.

Verdaguer, 22. T. 938852403. www.
al asesino. La profesora de Historia.
no en Escocia. C.

Hanfris quartet i torelló
caVa toreLLÓ - SAnT SADURní D’AnOIA
Dissabte 13 de juny, a les 20.00 hores
Reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

30 €
25 %

Vinyasons 2015, el festival de música als cellers, organitza una nit a
Torelló, cava de llarga tradició vinícola, en què també hi haurà un
concert amb Hanfris Quartet, que versionarà cançons de rock and roll,
estàndars de jazz, swing, musicals, etcètera.

concert d’aspencat
eL born centre cULtUraL - BCn
Divendres 12 de juny, a les 20.00 hores
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

Aspencat, el grup revelació valencià, abaixa els decibels, s’asseu i
repassa en acústic alguns dels temes de la seva discografia, en un
format poc habitual per a un grup cridat a ser el successor d’Obrint Pas.
El concert forma part del cicle Born de Cançons.

Per a tr3sc bÀsic / PremiUm / sUbscriPtors eL PeriÓdico

Vins

10 €
35%

Per a tr3sc bÀsic / PremiUm / sUbscriPtors eL PeriÓdico

arts escèniqUes

rUtes

L PENEDèS

ra Senyora, 35·37. T. 600716688. Dv.:
SE.. Ds. i dg.: Hipócrates. Dv.: Girlhoueva amiga. VOSE.

al Prim, 7. Tel. 93 890 24 13. Dando
o. Mad Max: Furia en la...

ELTrÚ

cipal, 90. T. 938938103. www.cine·
... Tomorrowland. Dando la nota...
.. Una nueva amiga. Minúsculos...
Hipócrates. Insidous: capítulo 3.

F. Rbla. T. l’Onclet, 18. T. 902888300.

encinemas.es. Dios mío, ¿pero qué
scapando de la oscuridad. Candy.
museo 3... Rastros de sándalo. C.
osa. Visitantes. Antes del frío inxer. Spy game. The collector.

olas, 36. T. 902 170831. G.: dv. i vig.
ne.es. nuestro último verano en Esa... La oveja Shaun.Tomorrowland.
ia... Poltergeist. Mad Max: Furia...
al asesino. El maestro del agua. InUpsss! ¿Dónde está noé?

Ventura Pons i
Vinyes d’olivardots exclusiu

‘edith Piaf, the
show’, al tívoli

meam - BARCELOnA

teatre tíVoLi - BARCELOnA

11 de juny, a les 19.00 hores
Entrades, a www.tresc.cat

5€

12, 13 i 14 de juny
Entrades, a www.tresc.cat

fins a 42€

20 %

Guia secreta de
la basílica del Pi
basíLica deL Pi - BCn

Fins al 27 de juny
Entrades, a www.tresc.cat

22 €
16 €

#VisÀVis Tr3SC amb el cineasta Ventura
Pons amb vins de Vinyes d’Olivardots.

recorregut per la increïble vida i carrera
d’Edith Piaf en el centenari del seu naixement.

recorregut per la basílica del Pi, d’estil gòtic,
que descobrirà els seus secrets ocults.

tr3sc bÀsic / PremiUm / sUbscriPtors eP

tr3sc bÀsic / PremiUm / sUbscriPtors eP

tr3sc bÀsic / PremiUm / sUbscriPtors eP
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Fes-te’n soci a www.tresc.cat

mejor al hombre y su entorno
El Hotel Catalonia Ramblas, en la
céntrica calle Pelayo, vuelve a ser el
escenario de la Feria Internacional
Loop de videoarte, un espacio ideal
para ver este tipo de obras. 45 obras de
45 galerías de 17 países se presentan
en diferentes habitaciones del hotel. Si

al «ahora mismo». En total, se presentan hasta 15
estrenos
absolutos en esta
PAÍS:
España
XIII edición que en lugar de mala suer44una nueva y
te parecePÁGINAS:
haber abierto
excitante etapa.
TARIFA:
€ podrá ver
Quien se
acerque 705
al hotel
más de doce horas de vídeo hasta el
ÁREA: 207 CM² - 20%
próximo sábado, en una presentación

estas
líneas,
«Can’t
find
my way
home»
de Janet
Biggs

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.:
E.G.M.: 18000
SECCIÓN: CATALUÑA

FERIA LOOP
Dirección: Hotel Catalonia Rambla, Pelayo,
29.
Teléfono: 93 316 84 00.
Horario: Jueves, viernes y sábado, entrada
general, de 17.00 a 21.00 horas.

5 Junio, 2015

MÚSICA
Una gran banda tributo a Miles Davis abrirá el Festival Mas i Mas
La Miles Tribut Big Band dirigida por Joan
Chamorro, la cantaora Rocío Márquez, Maria
del Mar Bonet y el dueto Kenny Barron &
Dave Holland son algunos de los músicos que
participarán en el San Miguel Mas i Mas Festival,
que se celebrará durante el mes de agosto en
la ciudad de Barcelona. La sala del Reial Cercle
Artístic se suma este año a los ya tradicionales
escenarios de anteriores ediciones, como son
el Palau de la Música Catalana, El Born Centre
Cultural, Jamboree Jazz Club, Tarantos y Moog,
El Palau acogerá un tributo a Miles Davis

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El Palau acogerá el concierto inaugural el 28
de julio a cargo de la Miles Tribut Big Band,
que conmemorará el 55 aniversario de la sala
Jamboree y del disco de Miles Davis & Gil Evans
«Sketches of Spain». Contará con solistas como
Andrea Motis, Llibert Fortuny y Carles Benavent.
El concierto abrirá una programación que reunirá
más de 300 actuaciones y nombres como Joe
Louis Walker, Kayah & Barcelona Gipsy Klezmer
Orchestra, Jerry González Trio, David Sánchez
Quartet o el Dàlia Quartet, entre otros.
La cantaora Rocío Márquez

PAÍS: España
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La fira Loop dóna l’última hora del videoart internacional a l’Hotel Catalonia Ramblas

De l’‘Azor’ al ‘Cant de la Senyera’
3.000 euros, la peça més barata, i
els 67.000 euros de la més cara.
Gairebé no hi ha animació per or
dinador(ambexcepcionscomSca
pe Pod, de Jonathan Monaghan) i
tampoc no abunden les instal∙la
cions multicanals, per la qual cosa
sorprenen propostes com la de Fa
bien Charau, en una galeria índia:
quadres de vidre esmerilat amb
imatges d’orants robades d’inter
net sobre els quals superposa un

TERESA SESÉ
Barcelona

Q

ui li havia de dir a Franco
que l’Azor, el seu vaixell
d’esbarjo, en el qual anys
més tard navegaria Feli
pe González en unes po
lèmiques vacances, s’acabaria con
vertint en una escultura de ferralla
i exhibintse a l’habitació d’un ho
tel com a símbol d’un temps i una
història congelats. L’escultura, en
forma de prisma, es titula Síndro
me de Guernica i és obra de l’artista
madrileny Fernando Sánchez Cas
tillo,quevaadquirirl’embarcacióa
finals del 2011 després que un em
presari hoteler tractés sense èxit
de convertirlo en un restaurant
pub de luxe en aigües càntabres i
després l’encallés en un camp de
Burgos com a reclam d’un motel
restaurant que el va conduir a la
ruïna. Sánchez Castillo mostra els
vestigis d’aquell símbol del poder
absolut amb un vídeo que docu
menta el procés de desballesta
ment, a l’habitació número 31 l’Ho
tel Catalonia Ramblas, on des
d’ahir i fins dissabte la fira de vi
deoart Loop mostra les propostes
de 44 galeries de 17 països dels cinc
continents. La de Sánchez Casti
llo, per cert, es presenta a Art
Bärtschi & Cie, de Ginebra.
Ho havia advertit moments
abans de l’obertura de portes el
col∙leccionista i activista del vídeo
JeanConrad Lemaître, president
del comitè d’experts, una mena
d’atalaiadors internacionals que
s’encarrega de convidar les gale
ries participants. “En aquesta edi
ció hi ha molts vídeos narratius,
peralaqualcosasem’ocorrendues

La fira acull l’estrena
dels últims treballs
d’Eulàlia Valldosera,
Isabel Rocamora
i Àngel Marcos

Faces, de Katarzyna Kozyra, a la galeria Zak I Branicka, de Berlín

explicacions possibles: que el ví
deo s’està acostant al cinema o que,
en un moment tan complex i difícil
com el que estem vivint, els artistes
volen parlar”. Seguir les seves his
tòries, sense més pauses que la que
comporta saltar d’habitació en ha
bitació a la recerca de la següent,
comportaria a un visitant meticu
lós la barbaritat de dotze hores i 10
minuts... Un tour de force esgota
dor però amb recompensa assegu
rada. I aquí no val guiarse pels
grans noms, que no abunden, però

sí les històriesextraordinàriescom
la que explica Clarisse Hahn a Los
desnudos, un treball en clau docu
mental on l’artista ens recorda que
el cos és una arma poderosa: un
grup de camperols de Chiapas, a
qui el govern havia desposseït de
les terres, va mantenir durant set
manes i davant la indiferència ge
neral una cruel vaga de fam, fins
que van decidir canviar d’estratè
gia: despullarse dues vegades al
dia als carrers de Ciutat de Mèxic.
També pels carrers de Mèxic
passeja la protagonista de Hay
muertos que no hacen ruido, de
Claudia Joskowicz, artista bolivia
na amb galeria xilena que recorre a
la llegenda de La Llorona per ex
plorar les empremtes que han dei
xat al paisatge esdeveniments vio

LAURA GUERRERO

lents com la matança que va posar
fi a la vida de 43 estudiants. En l’ac
tual edició de Loop, amb escassa
presència de galeries espanyoles,
hi ha un espai per primera vegada
per a una galeria sudafricana,
Smac Gallery, que presenta un
perspicaç relat de l’artista kenià
Cyrus Kabiru sobre la desaparició
de la bicicleta de pinyó fix, conegu
da com Black Mama, fruit d’una
pretesa modernització que porta
amb si la invasió de motocicletes
xineses de baix cost. També Iñaki
Bonillas evoca una altra desapari
ció,ladelesvellescàmeresdigitals,
avui convertides en restes arqueo
lògiques que l’artista ens torna en
forma d’instal∙lació sonora i el seu
lent disparar (ProjectSD).
Els preus oscil∙len entre els

software de detecció de rostres en
línia. Hi ha també obres juganeres,
com Faces, de Katarzyna Kozyra,
amblaqualensdesafiaa endevinar
a quina disciplina pertanyen (hip
hop? clàssic? claqué?) els rostres
dels ballarins que apareixen en
pantalla; o hipnòtics en les seves
múltiples metàfores, com el de
Richard T. Walker a Àngels
Barcelona.
El recorregut dóna per a molt.
Però convé no perdre’s les noves
creacions d’Eulàlia Valldosera,
Avantlalumière,alaGaleriaSicart,
una poètica ficció sobre la memò
riadelsnostresavantpassatsielde
sig de conservar el fil que ens uneix
als orígens; el d’Isabel Rocamora, a
Senda, Faith,filmataldesertdeJu
dea: un jueu, un cristià i un musul
mà resant, miraculosament sin
cronitzats, al qui sembla un mateix
Déu. I, per fi, Ángel Marcos, a Tra
ma, escenari de la première de Pa
lau de la Música, amb el qual re
corre els escenaris, ara buits, dels
successos del 19 de maig del 1960,
mentre escoltem el Cant de la
senyera.c

C R Í T I CA D E RO C K

Elegància i compromís
Jackson Browne
Lloc i data: Barts (3/VI/2015)
RAMON SÚRIO

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Jackson Browne sembla Dorian
Gray, encara que ell, per no
envellir més que a pactes diabò
lics, sembla que s’hagi conjurat
amb la música. Als 66 anys el
cantautor californià va tornar a
oferir una altra demostració de
poder acompanyat per una molt
competent banda. Arribava al
festival Guitar BCN a la gira de
presentació de Standing in the
breach i es va lliurar en un gene
rós concert de dues parts en les
quals hi va haver temps d’estre
nar les noves cançons i recuperar
un ventall dels seus grans èxits.
A l’únic que se li nota que ha
passat el temps és a la seva veu,
no tan poderosa com antigament

però igual de convincent, ja sigui
abordant els temes més intimis
tes o en les incursions en el rock,
portat amb safata per un quintet i
dos determinants coristes. I si
tots els veterans músics de la se
va banda van brillar a un gran ni
vell, es pot destacar la tasca de
Greg Leisz a les guitarres pedal i
lap steel, proporcionant al so un
arrelament en el country i alhora
una efectiva espacialitat.
A la festa es van unir diversos
convidats, entre ells Javier Mas,
que ho va brodar en el clàssic
Your bright baby blues rescatat
de The Pretender. També va bri
llar Raúl Rodríguez aportant el
seu peculiar toc fronterer a Lives
in the balance.
Els moments emotius es van
succeir, com quan va dedicar la
nova Which side? a la futura
alcaldessa de Barcelona, una
irada cançó protesta que parla de
recuperar la democràcia en mans
de
polítics
corruptes.

Un altre bonic homenatge va
ser per a The Byrds en forma de
The birds of St. Marks, un tema
de melodia tan preciosista com
els del grup californià.
I també cal remarcar les apo
teosis que es van viure quan va
tocar les indispensables Running
on empty o Take it easy, el que va

Browne va dedicar
‘Which side?’, una
irada cançó protesta,
a la futura alcaldessa
de Barcelona
ser el primer single dels Eagles,
en un concert de més de dues ho
res en els que es va alternar a les
guitarres i al piano per demos
trar que el seu compromís, classe
i elegància continuen incòlu
mes.
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E N T R E V I STA

“Volia f
que
pogues
Francisco Nixon,

F

E. LINÉS Barcelona

El pianista menorquí Marco Mezquida, en una imatge promocional

SAN MIGUEL MAS I MAS FESTIVAL

El Mas i Mas Festival,
entre Miles i el flamenc

‘Sketches of Spain’ i Rocío Márquez, dues de les estrelles
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

La cita és del 28 de juliol a l’1 de
setembre i la recepta ja és cone
guda: variada oferta musical
durant el mes estiuenc per anto
nomàsia en una ciutat com Bar
celona, que fins fa tretze anys
amb prou feines tenia un cartell
de música en directe. Els matei
xos anys que té el San Miguel
Mas i Mas Festival, que ahir va
presentar les seves credencials
programàtiques, i alguna nove
tat, com el trasllat del cicle 30
minuts de música al Reial Cercle
Artísic, que es converteix en un
nou espai del festival.
En termes de noms propis,
d’entre un total de 102 especta
cles diferents, algunes propos
tes destacades seran les de la
Miles Tribut Big Band dirigida
per Joan Chamorro, la trans
gressora cantaora Rocío Már
quez, la nova visita de Maria del
Mar Bonet, el guitarrista Joe
Louis Walker o el duet format
per Kenny Barron i Dave Ho
lland. La sala del Reial Cercle
Artístic –immillorable ubicació
en el centre de la ciutat– se su
ma aquest any als ja tradicionals
escenaris del Palau de la Música
Catalana (jazz i clàssica), El
Born Centre Cultural (eclecti

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cisme musical), Jamboree Jazz
Club (jazz i blues), Tarantos (ai
res flamencs) i el Moog (elec
trònica).
Serà el Palau de la Música el
que agafarà el concert inaugu
ral a càrrec de la Miles Tribut
Big Band, que commemorarà el
55 aniversari de la sala Jambo
ree i de l’edició de l’inoblidable
disc de Miles Davis & Gil Evans
Sketches of Spain. Sota la direc
ció de Joan Chamorro, la big
band esmentada comptarà amb

Els organitzadors
es van queixar que
la Generalitat els deu
subvencions de
diverses edicions
solistes com Andrea Motis, Jor
di Bonell, Llibert Fortuny o el
baixista Carles Benavent, que té
el gloriós privilegi d’haver to
cat, en vida al costat del llegen
dari trompetista nordamericà.
El mateix escenari del Palau se
rà el marc del concert de clausu
ra, protagonitzat per la cantao
ra de Huelva Rocío Márquez,
que està alterant convencions i
arrossegant aclamacions amb el

seu disc El niño, que va presen
tar fa una setmana en el recent
Primavera Sound. I serà també
al mateix espai on el pianista
menorquí Marco Mezquida
oferirà un concert de piano sol,
com “un dels indiscutibles mo
ments àlgids del festival”, se
gons l’opinió del seu director
artístic, Pere Pons.
Entre l’àmplia llista de con
certs (un total de 270 actua
cions va comptabilitzar Joan
Mas, cap visible de l’empresa
organitzadora), n’hi haurà se
gurament per a tots els gustos:
la cantant Kayah amb la Barce
lona Gipsy Klezmer Orchestra,
Jerry González Trio, David
Sánchez Quartet, Dàlia Quartet,
Amadeu Casas recordant a B.B.
King, el cubà Carlos Sarduy o la
imparable Gramophone All
Star Big Band.
“El pressupost és del voltant
de mig milió d’euros anuals i la
Generalitat ens ha concedit uns
40.000 euros, però aquests di
ners no han arribat ni el 2013, ni
el 2014, ni aquest any”, va de
nunciar Joan Mas, que va asse
gurar que “és millor que no con
cedeixin ajuts si després no les
paguen”. I Pons va sentenciar:
“Crec que hi ha festivals de pri
mera i festivals de segona; d’al
tres sí que han cobrat”.c

ran Fernández és pe
na clau del pop indie
panyol des de fa un
rell de decennis, des
va crear els Australian Blond
posteriorment, La Costa Br
Reconvertit artísticament
Francisco Nixon quan camin
solitari, el músic i compositor
turià acaba de publicar
l’àlbum més singular de
la seva carrera, l’esplèn
did Lo malo que nos pasa
(Siesta Records) –el ma
teix títol del documental
que David Trueba ha ro
dat de la seva carrera–,
en el qual ret personal
homenatge a l’anomenat
so de la Costa Fleming.
Aquesta nit el presenta a
Barcelona amb el seu
grup habitual de directe
(BeCool, 22.30 h).
Com explicaria el
que és el so Costa Fle
ming?
És una etiqueta recent
d’una música que sona
va a Madrid a comença
ments dels anys setanta.
Van ser sobretot una sè
rie de produccions que
van aparèixer en aquella F
època i que anaven des
tinades a una zona més o men
per la Castellana on hi havia m
xa, nous clubs i gent amb din
Eren músiques per a aquests
cals nous, una barreja d’estil
hi havia bossa nova, alguna c
del so de Filadèlfia, rítmica s
americana, cors femenins...
Algun nom propi?
Sobretot Augusto Algueró, Ra
Trabuchelli o Alfonso Santi
ban, amb aquelles instrume
cions elegants i gairebé luxos
Què coneixia vostè d’aqu

