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de Cellini cómo es la lucha de un artis- lliam: «El montaje es un reto para los
Gilliam se confesó enamorado de Ceante el deseo de un imposible,FRECUENCIA:
se apre- intérpretes,
ya que Terry trabaja de una
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llini y de Berlioz: «Me cautivó el com- cia el éxtasis del acto de la creación y manera diferente a la usual en ópera,
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positor después de dirigir su ópera “La el terror y el infierno que significa fra- pero los cantantes dicen que el métoTARIFA:
704Todo
€
E.G.M.:
8000do es muy enriquecedor. Además, la
damnation de Faust”, tanto su música
casar.
ello se refleja en esta
procomo su personalidad; era un hombre
ducción,
terror lo comparte.
Téc- CULTURA
partitura está llena de dificultades técÁREA:
172 CM²y-ese
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SECCIÓN:
algo loco, de extremos, y eso me fasci- nicamente es una pesadilla, es muy di- nicas, y si en ella pone que hay que ha6 Noviembre, 2015

Festival en Barcelona

Raphael, Maceo Parker y Roger
Hogdson animan el Mil·leni
D. M. BARCELONA

No hay una única línea argumental,
pero sí muchos protagonistas. Una
veintena, para ser exactos. Veintitrés
artistas que desfilarán entre el 17 de
noviembre y el 21 de mayo por escenarios como el Gran Teatre del Liceu,
L’ Auditori, el Palau de la Música y la
sala Apolo, entre otros, y que darán
lustre a la XVII edición del siempre
ecléctico y variado Festival del Mil·leni.
En el cartel, como siempre, un poco
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de todo: Raphael en clave sinfónica,;
leyendas con pasado a cuestas como
Roger Hogdson (Supertramp) y Maceo Parker; guiños al indie y al folk
brumoso encarnados por Micah P.
Hinson y Richard Hawley; fenómenos de aquí como Supersubmarina y
Maldita Nerea; y excursiones a paisajes exóticos de la mano de Salif Keita y Lila Downs.
Una completa panorámica por todos los niveles de la música popular

a la que hay que sumar el doblete del
Orfeón Donostiarra, que abordará un
repertorio de canciones vascas, catalanas, zarzuelas y habaneras; el regreso de la cantante Melody Gardot,
que presentará «Currency Of Man»
tras cancelar su actuación en verano
su actuación en el Festival Jardins de
Pedralbes; y un desembarco a la italiana capitaneado por Adamo y Nicola Di Bari.
Siempre Así, Niña Pastori, Los Secretos en versión sinfónica, Paco Ibáñez y un concierto de homenaje a los
Chieftains a cargo de Carlos Núñez
completan un cartel que también se
acercará al pop y al folk catalán de la
mano de Roger Mas, Joan Miquel Oliver y Joan Dausà.
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“un exercici intel·lectual de priordre” en què ha traduït 300
, 19 de les quals de Philip Roth,
també Rudyard Kipling, Arthur
r, Vladimir Nabokov i Edgar MoNo només he traduït bona literaNoviembre,
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PÁGINAS: 33
TARIFA: 1824 €
ÁREA: 344 CM² - 41%

ens passa als traductors”. Arnau Pons (Felanitx, 1965) s’endú
el Premio Nacional
FRECUENCIA:
Diario per
la traducció de l’alemany al català de CrisO.J.D.:
tall d’alè, de Paul
Celan14121
(LaBreu Edicions),
per “la lecturaE.G.M.:
que fa d’un
dels poetes més
127000
importants i difícils del XX”. Pons ha traduït poetes deSECCIÓN:
llengües molt
diverses (DiCULTURA
no Campana, Velimir Khlebnikov, Antonin Artaud), és editor i assagista.

El Festival del Mil·lenni
aposta per la veterania

La programació inclou concerts d’Adamo,
Nicola di Bari, Raphael i Paco Ibáñez
X.C.
BARCELONA

MARC ROVIRA

Sense treva recorda l’èpica creixent de Coldplay.
J.T.: La proposta estètica de
Coldplay no pots dir que no existeix. Encara que no sigui directament, d’alguna manera hi és i és un
referent.
En els primers discos de Sopa de
Cabra hi havia molt de sexe, però
progressivament ha anat desapareixent de les cançons.
G.Q.: Estem a punt d’ingressar tots
en un monestir budista [riu].
J.T.: M’emprenyava quan ell posava
lletres de contingut sexual a les meves cançons. Jo deia que havien de
parlar d’amor, i ell hi ficava sexe.
G.Q.: Si m’haguessis dit que havien
de parlar d’emoció, com ara, t’hauria entès millor. Però llavors parlar
d’amor ho trobava carrincló. Farem
un disc de sexe, en el futur. L’últim
disc de Sopa de Cabra podria ser...
J.T.: Ja no se m’aixeca.
G.Q.: En aquells anys jo feia molta
conya amb allò de “jo faig rock’n’roll
per lligar, per lligar més”. Era una
eina. I el sexe hi era més present
precisament perquè era una eina.
Ara no crec que el motiu pel qual
fem música sigui per lligar més.e
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El director del Banc Sabadell Festival del Mil·lenni, Martín Pérez,
considera que “cal fer concerts per
a tothom, pensant en tothom”. La
voluntat és arribar a públic de totes les edats, i això inclou també
les persones de més de 60 anys.
Especialment per a elles, diu Pérez, van dirigits els concerts d’artistes veterans com Adamo, el llegendari cantant melòdic italià Nicola di Bari o Raphael. Tots tres
passaran per la 17a edició del festival, que se celebrarà del 17 de novembre al 29 de maig en diferents
espais de Barcelona com ara el Liceu, L’Auditori, el Palau de la Música, i les sales Apolo, Barts, Bikini i Razzmatazz.
“La filosofia que resumeix el festival és qualitat, prestigi i eclectisme”, assegura Pérez. D’aquesta manera descriu una programació que
arrenca al Barts amb el cantautor
britànic Richard Hawley i que presenta una oferta que va de Nacho
Vegas a Joan Miquel Oliver, de l’Orfeón Donostiarra a Paco Ibáñez, de
Salif Keita a Roger Hodgson, de Roger Mas a Lila Down i de Joan Dausà a Carlos Núñez, entre molts d’altres. Tot plegat seran quaranta concerts, dels quals encara falten una
desena per confirmar, la majoria
internacionals.
Com és habitual, el festival es
desplega més aviat com un cicle de
concerts sense cap altra connexió
que l’aixopluc de la marca Festival
del Mil·lenni i que condiciona bo-

na part de la contractació a les
gires internacionals, com de fet
fan la majoria de festivals o cicles barcelonins. “Em dol dirho, però no tenim els mitjans
necessaris per fer produccions
pròpies, perquè avui dia els festivals no podem assumir-ho”,
explica Pérez, que aquest any
disposa d’un pressupost d’1,7
milions d’euros, una xifra similar a la de l’edició anterior.
Tanmateix, Pérez, que també
dirigeix el Festival Jardins de Pedralbes a l’estiu, ha anat construint una xarxa de complicitats
amb alguns artistes que amb els
anys s’han convertit en habituals
del festival i que també seran presents en aquesta edició. És el cas
d’Adamo, Carlos Núñez, Niña
Pastori, Maceo Parker i Roger
Hodgson. També Raphael, que
aquest cop torna en format simfònic per oferir dos concerts al
Liceu els dies 21 i 22 de desembre. I Joan Dausà, que tanca quatre anys de música amb dues actuacions al Palau de la Música els
dies 27 i 28 de desembre.
Doblet de l’Orfeón Donostiarra

“Hi ha dos noms que sempre he
volgut portar al festival: Aretha
Franklin, que encara no ha vingut, i l’Orfeón Donostiarra”, diu
Pérez. Aquest cop sí que ha pogut
convèncer la formació coral basca, que passarà pel Palau de la
Música els dies 5 i 6 de febrer. La
programació del Mil·lenni es
completa amb Los Secretos en
clau simfònica, Bremen i Maldita Nerea, entre d’altres.e

El cantant italià Nicola di Bari, de 75 anys, actuarà a L’Auditori el 9
de desembre dins del Festival del Mil·lenni. FESTIVAL DEL MIL·LENNI
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MIRA 2015

FABRA I COATS (BARCELONA)

El gruix de la cinquena edició
del MIRA es podrà veure aquest
cap de setmana. Instal·lacions,
projeccions i més de 25 actuacions musicals entre les quals
destaquen les de Nosaj Thing,
Prefuse 73 i Ben Frost.
➔ Divendres 6 i dissabte 7

➜

APEROL STREET MUSIC
EXPERIENCE
PALO ALTO (BARCELONA)

El Palo Alto Market ofereix
aquest cap de setmana una
experiència musical interactiva,
amb 15 músics de latin jazz
repartits pel recinte que improvisaran sobre la base d’un DJ.

➜

BUIKA

PALAU DE LA MÚSICA (BARCELONA)

La cantant mallorquina presenta al Festival de Jazz de
Barcelona Vivir sin miedo
(2015), potser el seu treball
més ambiciós, que sona a flamenc i a música negra, però
sobretot sona a Buika.
➔ Dissabte 7. 21 h. 20-54 €

THE PROJECT

➔ Dissabte 7 i diumenge 8

El jazz i el funk a
músiques de Cub

Roberto Fonseca i Fatoumata Diawara estr

MÚSICA

➜

UTE LEMPER

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA

La cantant i actriu de Münster
aterra al Temporada Alta amb
cançons del seu últim disc,
Forever: The love poems of
Pablo Neruda (2013), i amb el
seu bagatge de cabaret berlinès, chanson i tango argentí.
➔ Diumenge 8. 20 h. 12-38 €

➜

THE JON SPENCER BLUES
EXPLOSION
SALA BIKINI (BARCELONA)

El potent power trio de blues i
garatge torna a Barcelona amb
el seu directe incendiari per
presentar Freedom Tower - No
Wave Dance Party 2015 (2015),
una oda a Nova York, casa seva.
➔ Diumenge 8. 20 h. 20 €
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L’any 2012 el pianista Roberto Fonseca (l’Havana, 1975), un dels renovadors
del jazz afrocubà i exmembre de l’orquestra Buena Vista Social Club, va començar un viatge musical molt personal en què volia explorar més a fons les
seves arrels africanes. El resultat va ser
el disc Yo (2012), el vuitè de la seva carrera, un treball d’autoafirmació en què,
partint del jazz, integrava la cultura ioruba cubana i la música tradicional del
seu país amb la de països com Algèria
o Mali. Aquell viatge té ara un nou capítol amb At home (2014), un treball enregistrat en directe i compost a quatre
mans amb la cantant i actriu d’origen
malià Fatoumata Diawara (Costa
d’Ivori, 1982), una de les veus més personals de l’escena de la world music actual. Aquest diumenge el presentaran
dins del Festival Internacional de Jazz
de Barcelona, un certamen que en els
últims anys aposta per la fusió del jazz
amb les músiques d’arrel.
Fonseca i Diawara es van conèixer
precisament gràcies a Yo, on ella col·laborava posant veus a una versió del tema Bibisa, del músic de Mali Baba Sissoko. Dos anys més tard i després de
molts correus electrònics, van decidir
intentar tocar junts. Es van trobar a
París, on viu la cantant. Allà van inter-

canviar cançons dins d’un
saig, van compondre plega
cobrir una connexió di
l’Havana i Bamako.
“No sabíem què en resul
que et sigui sincer –confe
cubà des de l’habitació d’u
nebra, una de les parades d
tual gira europea–, però
que volíem trobar un equi
fer arranjaments perquè e
la Fatoumata fossin més
meus
nessin
➔ Fatoumata Diawara
& Roberto Fonseca
cans –
➔ BARTS (Barcelona) ➔
ser un
Diumenge 8. 21 h. 18què to
26 € ➔ Amb Ramsés
de ced
Rodríguez (bateria),
per en
Sidibé Drissa (kamalen i
terren
ngoni), Bah Sekou (guiperò a
tarra), Yandy Martinez
haver
(contrabaix)
mica e
tres i ens vam adonar que r
dríem fer un disc”. Dit i fe
tar una banda amb tres mú
i tres músics malians pe
aquest equilibri musical, v
de gira i de l’experiència n
treball enregistrat en dire
ac que pretén captar “la
passió” que sorgeix sobre u
At home és un projecte q
tar les músiques d’arrel sen
ar a un so més “actual i univ



del grup a l'hora de concretar-ho
en cançons.PAÍS:
La proposta
España manté
un alt nivell,PÁGINAS:
perfeccionant
encara
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més que abans, la chanson franTARIFA: 352 €
cesa. (frEncH PoP) | E.guiLLoT
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nova vida als temes aliens i brilla
en
FRECUENCIA:
Diario els propis. Si no n’hi havia prou
amb tot el que ja porta fet, Mayall
O.J.D.: 5556
torna a demostrar el seu enorme
E.G.M.: 36000
talent. (BLuES) | E.guiLLoT.
SECCIÓN: ESPECIAL
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Maceo Parker actuarà al Festival del Mil·lenni
BARCELONA | acn/ddg

El 17è Festival del Mil·leni arrencarà el
proper 17 de novembre a la Sala Apolo
del crooner britànic Richard Hawley, i
l’endemà mateix rebrà Paco Ibáñez al Palau de la Música, en el darrer concert de
la gira Vivencias. Aquest són dos dels
noms propis d’una edició que portarà a
Barcelona artistes internacionals com
Maceo Parker, Salif Keita, Micah P. Hinson, Adamo o Melody Gardot, i artistes
i conjunts catalans i estatals com Roger

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Mas, Los Secretos, Annie B Sweet, Joan
Miquel Oliver, Raphael, Nacho Vegas, Supersubmarina, Carlos Núñez o Maldia
Nerea.
El festival, marcat de nou per la seva
oferta musical eclèctica, abaixarà el
teló el 29 de maig de l’any vinent amb
una sessió de simfònica de «Simfonova».
La 17a edició del Festival del Mil·lenni
comptarà en total amb 27 grups o artistes participants. Ahir es van anunciar
18 dels artistes, i resten per conﬁrmar

encara 9 artistes internacionals.Fins a sis
músics presentaran nou disc en el marc
del festival, i almenys dos clouran les seves respectives gires: Paco Ibáñez i Joan
Dausà, aquest amb un doble concert el
27 i 28 de desembre al Palau de la Música de Barcelona.
Les entrades es posaran a la venda el
dilluns 9 de novembre a les 10 del matí
i l'organització espera que s'esgotin aviat
i que unes 70.000 persones passin pel
festival.
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FOLKSALABARTS

UNA VISITA AL
MUNDOMAGICO DE
JOANNA NEWSOM
JAVIERBL~NQUEZ
BARCELONA
ser pirot6cnica, pero es virtuosa y
Hayartistas que se suben al escena- original en su elecci6n de acordes-,
rio y son comouna ola, yen conse- y se sale del concierto con la sensacuencia desplieguan una fuerza ava- ci6n de haber estado en una burbusalladora. Noes el caso de Joanna ja acogedora, en una especie de reNewsom,queen caso de ser energia
tiro buc61ico-ella suena a desierto,
liquida seria comola retirada de la a bosquey a paisajes mfigicos-, tan
marea: una constancia calmada, una protector comoagradable.
serenidad bellisima. La compositora
Lo mils sorprendente fue que la
folk m~sbrfllante de su generaci6n sala Barts, pequefia en comparaci6n
-poetisa con halo simbolista, herede- con anteriores aforos donde habia
ra de las delicias psicod61icasde Lin- actuado Newsom-y que bahia lleda Perhacs y Vashti Bunyan,virtuonado sin problemas-, no terminara
sa del arpa comosi huhiera nacido de colgar el cartel de <<nohayentraen los jardines de L6fien- no necesi- das>>. Puede haber causas atenuanta espasmospara que sus canciones tes, comola escasa promociSn-no
vayan calando. S61o requiere pausa. ha querido dar entrevistas, ya sea
En su cuarta actuaci6n en Barce- pot diva, por timida o por conservar
lona, tras pasosantefiores por el Ca- el misterio-, la coincidencia con el
sino de l’Alianqa de Poble Nou-fue ffitbol o lo reciente que estfi todavia
la gira de su segundogdbum,el ma- su nuevo disco, Divers (Domino,
gistral Ys.-, el Palau de la Mfisicay 2015), otra colecci6n excelente de
el Poble Espanyol, Joanna Newsom canciones a la que, sin embargo,tovolvi6 a dejar el mismosabor de bo- davia no le ha dado tiempode calar
del todo entre sus fans.
ca que entonces: sus interpretaciones son delicadas y meficulosas, tieDivers, 16gicamente,ocup6la mane magiaen los dedos cuandoacariyor parte del repertorio, pero eso no
cia las cuerdas del arpa -no quiere implic5 ninguna clase de desequili-
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Joanna
Newsom
acaricia
el arpaensuconcierto
del mi6rcoles
enla salaBarts.SANTI
COGOLLUDO
brio: Newsomviene manteniendo
un estilo distintivo -arpa y teclados,
voz aguda y maternal, arreglos sobrios y esa gravedad literaria que
tanto recuerda a la Joni Mitchell de
los 70-, y no tiene ninguna canci6n
que sea lastre para el conjunto. Le
falt6 en esta ocasi6n tocarEmily-los
12 minutos excepcionales que abrian
Ys., un cuento de hadas impecables-,
pero lo compens6recuperando las
otras dos grandes canciones de
aquel disco, Monkey&Bear y Cos-

mia. Dejan en el oido un agradable
sabora clorifila.
La parada en Barcelona de Joanna
Newsomtiene comointenci6n empezar a rodar las canciones de Divers -Sapokanikan, Time, as a
symptom, Anecdotes o Leaving the
city, en directo, suenan menosexpansivas queen el disco, que estfi
producido para crear una sensaci6n
hipn6tica-, y da la sensaci6n de que
engrandecerfiel espectficulo, cuando
lo tenga mils rodado,de cama la pri-

meravera y los grandes festivales,
queseguroque ya se la rifan. Tal comolo tiene planteado-acompafiada
de una banda sobria y multiusos de
tres mfisicos, entre ellos su manoderecha RyanFrancesconi-, s61o puede ira m~is. Newsom
estfi en su momentomils dulce y el mils equilibrado, confiada en sus condiciones
vocales, t6cnicas y compositivas.Seguro que puedemejor~, s61o si logra
irm~sall~ y ser torrencial, comouna
ola, en vez de suave, comola brisa.

táculo a Berlioz, Cellini y a mí mismo”, bromea a propósito del montaje que estrenó en la English National Opera en 2014. “Soy nuevo
en el mundo de la ópera y no conozco limites, simplemente planteo mis ideas y el equipo lo hace
posible, los llevas al borde del precipicio y vuelan. Es excitante”.
“No
trata de hacer 2015
locuras”,
6 se
Noviembre,

dice con una sonrisa pícara. “Lo
que me atrae de verdad, haga ciPAÍS: España
ne, teatro o ópera, no es la locura
sino la pasión
y los excesos”,
PÁGINAS:
8 comenta acerca de los resortes que
excitan su imaginación.
“Me enTARIFA: 2682
€
cantan los niños y los locos, porque ellos sonÁREA:
capaces339
de percibir
CM² y llegar a entender la realidad”.
Lejos de la pedantería y la pre-

Cecilia Bartoli
deslumbra al Palau
con su furor barroco
La mezzosoprano cantó temas de autores que
triunfaron en la Rusia de Catalina la Grande
J. P. S., Barcelona
Pocas divas de la ópera transmiten tanta frescura en el escenario como Cecilia Bartoli. Pasan los años —debutó en el Liceo en 1991 con una deliciosa
Rosina de El barbero de Sevilla
rossiniano— y sigue derrochando simpatía, sensibilidad y virtuosismo vocal en cada nueva

actuación. La famosa mezzosoprano romana nunca defrauda
y anoche, en su regreso al Palau de la Música, con las entradas agotadas desde hace dos
meses, y a pesar de arrastrar
un soberano resfriado, conquistó al público en una velada cuajada de sorpresas barrocas.
Tiene buen olfato la Bartoli

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Resta importancia a los cortes
tenciosidad de algunos directores
de escena, Gilliam reivindica con practicados en la partitura —cerFRECUENCIA: Diario
orgullo el placer de montar “un ca de 40 minutos— con voluntad
de hacer teatralmente más atracespectáculo de entretenimiento”
O.J.D.: 25725
que puede disfrutar todo el mun- tivo el montaje. “En Amsterdam
aceptamos hacer la versión sin
do, no solo los entendidos.
El 129000
E.G.M.:
montaje, explica Gilliam, nació cortes y no funcionó. Tampoco le
a Berlioz las tres verpor encargo de la English
Natio- funcionaron
30%
SECCIÓN:
CATALUÑA
nal Opera. “Me encanta la sensa- siones que él hizo. Fueron un fración de presentar un show para el caso. Los cortes dan inmediatez a

ra de París en 1838, fue un fracaso y apenas se representa. El Liceo la estrenó en 1977 y no ha
vuelto a programarla hasta ahora. La acción transcurre en Roma, en el carnaval de 1532 y centra su trama en el enfrentamiento de dos escultores, Cellini y Fieramosca, por un encargo papal y
el amor de Teresa.

do acompañamiento de flauta,
y Farnace.
La voz acusa el paso del
tiempo y sus efectos se notan
en algunas agilidades y ornamentos, resueltos ahora con
más esfuerzo. Pero en los pasajes de más delicado lirismo,
Bartoli sigue siendo una mezzosoprano con coloratura capaz
de hechizar al público con exquisitos matices.
Como traca final de la primera parte, abrió el abanico de
sorpresas de su último disco,
en el que rescata arias de autores barrocos que triunfaron en
la Rusia imperial en tiempos
de Catalina, la Grande. Son tesoros líricos del archivo del
Teatro Mariinski de San Petersburgo que Bartoli interpretó
con absoluta pasión, como las
arias de Hermann Rapauch, de
sus óperas Altsesta, en ruso, y

Siroe, re di Persia, en la que
derrochó bravura vocal.
Se disfrutaron más curiosidades en la segunda parte; una
bellísima aria de Francesco Domenico Araia, de su ópera Seleuco, con una bucólica introducción orquestal con oboe solista y cantos de pájaros, y dos
arias de La clemenza di Tito, de
Johann Adolf Hasse, de la ópera homónima de Mozart.
El programa, completado
por la estupenda orquesta con
oberturas y piezas de Vivaldi,
Araia, Raupach, Hasse y Galuppi, se cerró con la pirotecnia de
Nicola Porpora —una aria de
Adelaide, pura orfebrería canora, y en la tanda de propinas,
un aria de Agostino Steffani
que incluye un espectacular
duelo vocal con una trompeta
que provocó el delirio del público.

a la hora de escoger a sus compañeros de gira y en los últimos años disfruta, y mucho,
con la compañía del conjunto
suizo con instrumentos de época I Barocchisti, bajo la dirección de su fundador, Diego Fasolis. Y con ellos ofreció, en plena sintonía, un curioso programa bajo el título De Venecia a
Sant Petersburgo, nuevo ejemplo de su certero instinto para
combinar lo nuevo y lo conocido en sus conciertos.
Antonio Vivaldi, por ejemplo, es una fuente inagotable
de sorpresas. Bartoli lleva décadas explorando su catálogo operístico, del que cantó en la primera parte cinco arias procedentes de Ottone in Villa, Griselda, Giustino y otras dos óperas
en las que alcanzó momentos
de enorme intensidad expresiva: Orlando furioso, con delica-
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JoannaNewsom,br lantor nter or
CR)NICAL’arpistai pianistacalifornianava embruixar
la Bartsamb’Divers’
JORDI BIANCIOTrO
II BARCELONA

na la divagaci6filosbfica mdsfantasiosa ambuna actitud vocal i un llenEncaraque a la seva nova obra,Divers, guatge instrumental que semblen
Joanna Newsomhagi let les seves vinguts d’una realitat paraHela.
canqons una mica mOsmanejables,
Allb de col’locar un mfisic de
no deixa de set una artista rata de folk, l’escocOs Alasdair Roberts, en
qui el ple, fa quasi cinc anys, al Palau un context diguemindie recorda les
de la Mfisica, potser va ser una ano- atrevides prhctiques del m~nageri
malia. Dimecres, a Barts, va quedar productor Joe Boyd arab la primebastant paper per vendre, per6 en ra Incredible String Band. Corn moel seu concert es va advertir, un cop dificar les propietats de la mfisica
m6s, un talent queva mOsenllh de la canviant-ne la ubicaci6. Arabla seva
sensaci6 de la temporada, que es re- elecci6 corn a teloner, i a travOs del
geix per lleis extempor~niesi combi- seu set de veu i guitarra, i de canqons
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com Waxwing, Newsomvafer possible que es creds un ambient evocadot, en di~leg ambllegendes ancestrals, idoni per rebre-la,
Va obrir ambuna de les seves primeres can~ons, Bridges and balloons,
i en el seu color vocal es van apreciar els 11 anys transcorreguts des de
la gravaci6. I alternant peces noves i
rescats, es va obrir pas una Newsom
capa~ de fondre delicadesa i car~cter, arab la brillantor dels artistes
que, en lloc de fer veure que les coses Facils s6n complicades,preferei~-~- JoannaNewsom,
a la Barts.

xen inclinar-se pel contrari. Passant
de l’arpa al piano, a vegadesen plena
can~6, i acompanyadaper tres multiinstrumentistes,
entre ells Ryan
Francesconi, que el 26 de novembre
veurem al Foyer del Liceu ambAlela Diane(riper favor, veniub>,va animar). Les can¢ons noves, corn Anecdotes, Divers i Sapokanikan,
van seguir
recorreguts cabalosos, arab girs intricats per0 dominats sempre per la
llum per sobre de la tenebra.
Les comparacions amb la Kate Bush rods juvenil segueixen sent
f’acils, perb Newsomha consolidat
en poc temps una cang6 de cambra
oberta al cosmos que va caminant
en una altra direcci6, encara queen
algun momenttamb~ hagi fantasiej at ambel romanticismevictoria. De
l’esbOs bucolic (Babybirch, rescatada
en el bis) a la majestuosaTime, as a
s’ymp~om.Brillant Newsom.
--=
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P / LIONEL BONAVENTURE

‘HEADHUNTING’ A GEORGETOWN

Luis Conde presenta la seva
fórmula per superar reptes

e passat.

Luis Conde (Barcelona, 1950), president i fundador de Seeliger y Conde,
empresa líder en el headhunting espanyol i referent a Llatinoamèrica, va
presentar aquest dijous el seu nou
llibre, La fórmula del talento y Mahler.
Los retos en la vida, al Copley Hall de la
Universitat de Georgetown, a Washington.
En l’assaig, publicat per Plataforma Editorial, Conde, que ha collocat un bon nombre de primers executius al capdavant de les principals
companyies catalanes i també a la
resta d’Espanya i l’estranger, presenta els desafiaments que s’ha proposat a la vida i el que aquests li han
aportat. L’últim d’aquests reptes va
ser dirigir una orquestra simfònica
sense tenir coneixements de solfeig i
va elegir la Segona simfonia de Gustav
Mahler, Resurrecció, que va sonar al
Palau de la Música interpretada per
la Simfònica del Vallès. Segons Conde, a base de molta dedicació i passió
pel que es fa és possible fins i tot portar a bon port un repte tan complex
com aquest.

A més de l’ambaixador d’Espanya, Ramón Gil-Casares, van acompanyar l’autor Ángel Gil-Ordóñez,
director musical de la Georgetown
University Orchestra, que va exercir de moderador del col·loqui juntament amb Valeria Bellagamba, de
la McDonough Business School.

REUTERS / TORU ANAI

iels

el primer assalt
te judicial entre
es l’ha guanyat
guir que Daniels
ar la causa a una
uesta es mantinYork. La petició
dur a terme el 21
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UN VETERA DEL CINE MUSICAL
CARLOS
MONTAN~S

MemOda

documental

El prolific directorTonyPalmer,autordetftols sobreels Beatles,
Zappao Cohen,~s I’homenatjatd’aquestany al festival In-Edit

II

J UAN MANUEL FREIRE

ler rodar un documental amb Adele, per6 va desistir per la quantitat
Hi ha qui neix ambvocaci6 i hi ha d’exigdncies).
qui la troba gaireb6 per accident,
E1mateix any que Bird on a wire va
per6 que despr6s s’hi entrega corn dirigir un documental sobre Libeningfi altre. Tony Palmer (Lon- race, que va condixer bd. Va destesdres, 1941), el director homenat- tar la peHicula de Soderbergh amb
jar aquest any en el festival de do- MichaelDouglasfen[ de pianista, Becumental musical In-Edit, havia de hindthe candelabra:,,Ell noeraunacaser acad6mic de Gi6ncies Morals. ricatura. Nocaminava
de formatan
Per6... <,undia vaigacceptar
la invitacibd’unamicdela B BC,,, exp]ica,
,<devisitar Salzburg
per ajudaren
undocumental.
Ell sabiaquejo sabia unamicad’alemany.
I all& vaig
veure comunsestudiantsdibuixaven la donadespulladam4sbella
del mdn.Llavorsvaigtenir la revelacib, iAqui4s
onhe d’estar!,,.
Del cos[at de l’art, darrere de la
c&mera,Palmeres va foguej ar corn
a assistent de KenRussell a lsadorai
JonathanR,u, ssell en una versi6 per
a televisi6 d Aliciaen elpafsde les meravelles. Fitxat per la BBC,va dirigir
un documental sobre Benjamin
Britten que es va arribar a emetre
per televisi6 als Estats Units. ,,Per
un breu moment,vaig ser consideratunnoi d’or,,, assenyala. <~Perb despr4s
vaigtenir la feli9 ideade
fer unapel-licula rockqueva estar
nou mesos
retingudaper la BBC,.
BARCELONA

,cS~ que ’200
motels’ ~s de
culte, perb ~s la
pitjor pel-licula
mai produ’ida,,
Es refereix a l’emblem~tica All
my loving, en qu6 Palmer va oferir
l’oportunitat d’expressar-se politicament a un grapat de mfsics per
llavors rars de veure a la tele: Jimi
Hendrix, Pink Floyd, Frank Zappa... ,,Tot va comengar
perqu~era
amicde JohnLennon.,diu Palmer,
corn sires. <,Emva passarunaIlista d’artistespocvistosa la tele, aliensa la parafern~liadel Topof the
pops.Johnemva dir: ’Jo far4 els
contactes,
tu fes la pel.licula’,.

Retrat intim de Cohen
A priucipis dels 70 i j a fora de la
BBC, Palmer va rodar la peHicula
de culte 200 motels arab Frank Zappa. <<Sdque ~s de culte, perb em
sembla
la pitjor pel-licula maiprod~/ida,,, diu el director entre rialles
sobre la cabtica obra.
Semblamdsorgull6s de Bird on a
wire, el seu tetra[ intim de Leonard
Cohen:<,l~saixid’intimperqu~
nohi
havianing(=permolestar.Enaquell
moment,
Cohen
havia decidit retirar-sedelesg ires, tot i quedesprds
se’nvapenedir,
i noteniasegell,aixiquenohi haviagairesintermediaris arabqui bregar,,.(Palmervavo-
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amanerada
ni es passavael dia bevent xampany.
Douglasno va saber
capturarI’home;es va quedara rallies dedistbncia,,.
Cal esperar bones anecdotes i opinions rotundes de la masterclass de
Palmer d’avui divendres, ales 12.00
hores al Palau de la Mtisica Catalana,
a la Sala d’Assaig de l’Orfe6 Catal~
(gratuita; ambinscripci6 prdvia).
~*~- El director TonyPalmer,fotografiat ahir a Barcelona.
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EL PERIODICO

,I

~, A I’esquerra, el guitarrista i cantantRichardHawley.A la dreta, I’artista mexicana
Lila Downs.

PRESENTACI~DEL CARTELLDE LA 17A EDICI~)

Mil-lenni,
,El festival oferir

vooaoi0 ecl ctioa

gaireb 40 concertsa partir del 17 de novembre

17 de novembreambel guitarrista i
neoccooner romhnfic Richard Hawley,
llunyat premeditadament que presentarh a Apolo el seu fladel risc il’experimentaci6, mant HollowMeadows;i es tancar~ el
aposentat m6s aviat en els 29 de maigarab l’espectacle Simfonovalors segurs i el bongust. va, promogutpel divulgador Marcel
el festival MiHenni
ratifica, en la se- Gorgori, a l’Auditori.
va 17a edici6, la seva condici6 de plaEntre Pun i l’altre, ja ho d6iem:
qa forta entre les cites musicals de una amalgama multigen6rica capaq
Barcelona. Seran 27 concerts (m6s d’unir en un mateix cartell els emnou que encara s’han de confirmar) blemes de la canq6 mel6dica Nicorepartits per diferents espais de la la di Bari (9 de desembre,Auditori)
ciutat (Liceu, Auditori, Palau de la i Adamo(3 de marq, Palau), l’agruMfisica, Razzmatazz,Apoloi Barts), paci6 coral Orfe6nDonostiarra (5 i
amb una vocaci6 marcadament
de febrer, Palau), el saxofonista funk
ecl~ctica per seduir el m~ximnom- MaceoParker (9 de marq, Auditori)
bre de pfiblics.
o el cantant mali~ SalifKeita (21 de
Despr6s dels nomsj a coneguts de marG Barts).
Paco Ib~flez (18 de novembre,Palau),
Raphael(21 i 22 de desembre, Liceu) DAUS~.,OLIVERI MASff D’entre l’ofer~a ini Carlos Ndfiez (30 de desembre,Pa- temacional, destaquen les visites de
lau), ahir es va donara con6ixerla res- Micah P. Hinson, que actuar~ en sota del cartell, format per un ampli (i litafi a la sala Apoloambaforament
molt heterogeni) espectre d’artistes
assegut(3 de desembre); Roger Hodgde prestigi. E1festival alqarhel tel6 el son, que revisarh el clhssic Breakfastin

A
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America de Supe~ramp acompanyat
d’un quartet (26 de febrer, Palau); Melody Gardot, que va haver de suspendre per malaltia el seu concerten l’filtim Festival de Pedralbes i que finalment podrh presentar les canqons de
Currencyof man(21 de mar~, Audito-

lo), Bremen(3 de marG La 2 d’Apolo) i, atenci6, Roger Mas, ambles
canqonsde l’editat recentment Irredempt(20 d’abril, Auditori). E1 festival tindr~ tamb6 una potent representaci6 d’artistes espanyols de tota menade g6neres. A m6s a m6s de
les actuacions de Nifia Pastori (18 de
gener,Auditori), NachoVegas(21
Richard Hawley
gener, Palau), Anni B Sweet (13
obrir la cita, en
febrer, Bikini) i Supersubmarina(8
Razzmatazz),el festival ofeactuaranRoger d’abril,
rirh dues experi6ncies en principi
Hodgson,
Salif Keita singulars: Los Secretos, en format
simf’onic ambla Jove Orquestra Ini MelodyGardot
tercomarcal (26 de gener, Auditori)
i MalditaNerea, en acdstic (11 de febrer, Auditori).
ri); i Lila Downs,que estrenarh Balasy
E1 Mil-lenni, segons va explicar
chocolate(21 de maig, Barts).
ahir el seu director, MartinP6rez, t6
E1 pop i rock catalans tindran el un pressupost d’1,7 milions d’euros
seu espai destacat al cartell de la 17a ~<sense ajudes pfibliques~, lleument
edicid ambles actuacions de Joan superior al de12014.Les entrades es
Daus~(27 i 28 de desembre, Palau), posaran a la vendadilluns 9 ales deu
Joan MiquelOliver (4 de febrer, Apo- del marl ~

|

38 6Cultura
i Espectacles
Noviembre,
2015
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Joan Dausà (a l’esquerra) tancarà amb dos concerts al Palau de la Música la seva llarga gira del disc ‘On seràs demà?’. A dalt, el
cantant italià Nicola di Bari, que repassarà a l’Auditori els seus cinquanta anys de carrera ■ LLUÍS SERRAT/FESTIVAL MIL·LENNI

Adamo, Nicola di Bari, Joan Dausà, Raphael, Paco Ibáñez, Richard Hawley, Maceo
Parker i Melody Gardot, alguns dels caps de cartell del 17è Festival Mil·lenni

Eclecticisme musical
Montse Frisach
BARCELONA

L’eclecticisme i la diversitat de propostes musicals
dedicades a tot tipus de
públic són les marques de
fàbrica del Festival Millenni, que enguany arriba
a la seva 17a edició i que
portarà a Barcelona fins a
final de maig una quarantena de concerts que tindran lloc al Palau de la Música, l’Auditori, el Liceu i
les sales Razzmatazz, Bikini, Apolo i Barts.
A l’espera de tancar encara una desena de concerts, el festival, patrocinat per Banc Sabadell,

obrirà amb l’actuació del
cantautor britànic Richard Hawley, exmembre
del grup Pulp, que portarà
la seva veu de crooner romàntic el pròxim dia 17 a
la sala Apolo.
El festival apostarà
també per noms que tenen un públic fidel. El
cantant italobelga Salvatore Adamo, que ja és un
habitual del festival, tornarà a actuar al Palau de
la Música el 3 de març. Un
altre cantant mític de la
cançó melòdica, l’italià
Nicola di Bari, repassarà
els seus 50 anys de carrera el 9 de desembre a l’Auditori. Després de partici-

par en l’últim film d’Álex
de la Iglesia, Mi gran noche, Raphael tornarà al
Liceu dues vegade,s el 21 i
22 de desembre, i Paco
Ibáñez tancarà la seva gira Vivencias al Palau el 18
de novembre.
Pioner del funk
El gran saxofonista nordamericà Maceo Parker,
pioner de la música funk i
músic de James Brown,
George Clinton i Prince,
tocarà el 9 de març a l’Auditori, i el cantant malià
Salif Keita actuarà a la sala
Barts el 21 de març. L’exvocalista de Supertramp
Roger Hodgson reviurà el

disc mític del grup Breakfast in America el 26 de febrer al Palau de la Música.
Per la seva banda, la cantant nord-americana Melody Gardot, que va haver
de suspendre l’estiu passat el seu concert en el Festival de Pedralbes per malaltia, actuarà el 21 de
març a l’Auditori.
El cantant i actor de
Sant Feliu de Llobregat
Joan Dausà tancarà la seva gira d’èxit del seu últim
disc, On seràs demà?,
amb dos concerts al Palau, els dies 27 i 28 de desembre. Com diu el mateix Dausà, els concerts
seran “una festa final” de

final de gira: “Farem dos
Palaus de cop, ens tirem a
la piscina.” Després, Dausà ha anunciat que vol
descansar d’aquesta llarga gira de 70 concerts. La
sala Apolo, d’altra banda,
acollirà el 4 de febrer el
concert del mallorquí
Joan Miquel Oliver, mentre que Roger Mas tornarà al Mil·lenni amb un
concert a l’Auditori el 20
d’abril.
El director del festival,
Martí Pérez, ha remarcat
el caràcter eclèctic i “de
qualitat” del Mil·lenni,
festival que va néixer amb
la intenció de tenir només
una edició per celebrar el

nou mil·lenni i que, en
canvi, es va acabar convertint en un dels cicles
musicals regulars més
consolidats de la ciutat.
Pérez, però, lamenta
que circumstàncies com
ara l’IVA cultural del 21%
“ens posen en incapacitat
de negociar respecte a d’altres països”, amb els quals
és molt difícil competir. En
aquest sentit, el director
del festival agraeix els patrocinis de les empreses al
festival, “sense els quals no
existiríem”.
Les entrades al festival
es posaran a la venda a partir de dilluns que ve a les
deu del matí. ■
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Críticajazz

David Castillo
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Tradició i solemnitat, joves
Melissa Aldana Trio +
Giovanni Guidi Trio
47è Voll-Damm Festival de
Jazz de Barcelona
Conservatori del Liceu, 4 de
novembre

D

esprés d’uns dies de
pluja, la ciutat ha
tornat a les temperatures primaverals i l’efímer estiuet de Sant Martí

fa que els carrers recobrin
el caliu. Vaig baixar de Vallcarca amb llum, però a
mig camí ja era fosc. Al
barri Xino, negra nit.
Per recuperar energia,
el festival de jazz feia una
de les seves propostes joves: dos solistes, la xilena
Melissa Aldana i l’italià
Giovanni Guidi, encara en
la vintena. Tots dos van
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demostrar esperit i actitud. No rebien l’alternativa, però venien amb ganes de demostrar coses. I
ho van fer. Enmig de les
estrelles rutilants, extretes
directament de la història
viva del jazz, el festival
proposa també espais selectes, que sovint queden
eclipsats dins la programació. Com s’ha de fer

per fer visible el talent
dins aquesta societat?
El trio del pianista Giovanni Guidi, amb Thomas
Morgan al contrabaix i
João Lobo a la bateria, venien a presentar el seu segon disc, This is the day,
editat al prestigiós segell
alemany ECM, un treball
conceptual com els de la
factoria de Munic. El sub-

til i nerviüt pianista va
omplir de notes expressionistes, sovint a prop de
Satie, sovint a prop de
Jarrett, el seu concert, Minimalista i, alhora, apassionat, el seu virtuosisme
va derivar per un assemblatge de temes, amb el
punt culminant d’una versió lliure del Quizás quizás
quizás. Extraordinari!

Per la seva banda, més
clàssics, el saxo tenor de
Melissa Aldana, amb Pablo
Menares al baix i Jochen
Rueckert a la bateria, va
oferir un concert ple de
swing. Van acabar amb un
homenatge a Sonny Rollins, pel qual Melissa sent
predilecció. Afinada i amb
gran sonoritat, va resultar
excelsa. Que torni.

sailles prosecutor yesterday said that
gators he had approached Valbuena
JulyEspaña
mated 29.1% tinues, from 15.7% inPAÍS:
he is accused of “complicity
in
an
atabout the tape on behalf of “a childFRECUENCIA: Diario
a fig- 47
rding to the to 10.8% in October,PÁGINAS:
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in
hood friend”, according to reports in
O.J.D.: 23625
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€
E.G.M.: 133000
this 821mean
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prison.
He is said to have SECCIÓN:
admitted ining to press his team-mate to pay the
Iglesias’
ncreased6 its
Noviembre,
2015party ahead of the
volvement in the case. Police are invesblackmailers. ■ ALBERT LLADÓ ROMERO
PSOE to 3.8 PSOE. Meanwhile, IzSocialists quierda Unida (ICV in
INTERNATIONAL
reased their Catalonia) gains one point CULTURE
Ciutadans, to reach 4.7%, and UpyD Musical diversity and
Mexico takes first
es the third drops slightly to 1.2%.
steps towards
Despite the political eclecticism for 17th
State and
rapidly fal- force of Podemos and Ciu- Festival Mil·lenni
legalising marijuana
tadans, the CIS did not ask
er poll data for opinions of Pablo Igle- Eclecticism and diversity are the hall.Amid the war on drug trafficking that
to the two sias and Albert Rivera, as marks of the 17th Festival Mil·lenni,
weighs heavily on Mexico and has led
which main- they do not yet have a seat which will see some forty concerts
to more than 80,000 deaths and
ad over the in Congress. The only Ciu- from now until the end of May at the
25,000 missing people since 2006, a
ies a month tadans MP to receive any Palau de la Música, El Liceu, Razzmanew coup against prohibitionist drug
m the general semblance of approval tazz, Bikini, Apolo and Barts. With ten
policy represents a historic step. The
-D. The poll, (4.2%) is Uxue Barkos, concerts still to be confirmed, the fesMexican Supreme Court yesterday
hortly after who is currently the presi- tival will open with British singer-songauthorised the use and cultivation of
o the Parlia- dent of Navarra.
writer Richard Hawley, former member
marijuana for personal consumption in
With a score of 3.8, the of the group Pulp, at Apolo this coming a resolution that may only apply to the
alonia, indihe PP has Secretary General of the 17th. There will be performances by
four people who filed a petition for its
percentage PSOE, Pedro Sánchez, re- artists such as Salvatore Adamo, a
legalisation, but also sets a precedent
he previous ceives a much higher ap- regular of the festival, Nicola di Bari,
and opens the door to legalising mariken in July. proval rating than the Raphael, Paco Ibáñez, the great Amerijuana for recreational and non-profit
ts also in- Spanish Prime Minister, can saxophonist Maceo Parker, Malian
purposes. The petition was approved
estimated Mariano Rajoy, who re- singer Salif Keita and ex-Supertramp
by four votes to one by judges, who
% - four per- ceives just 2.8 out of ten, vocalist, Roger Hodgson, among
considered the “total ban” on maris more than one of the worst scores. ■ others. ■ MONTSE FRISACH
juana unconstitutional. ■ STAFF
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L’agenda

www.elpuntavui.cat/agenda

Balls

commemoració del centenari
del naixement d’A. Batllori Jofré.

PINEDA DE MAR
왘 17.00. Espai

Sara Llorens. Classes de ball en línia.

Concerts

Infantils
CABRILS
왘 18.00.

ALELLA
왘 21.00.

Can Lleonart. Actuació
de l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà.

ARENYS DE MAR
왘 21.30.

Museu Marès de les
Puntes. Música amb Va de Barroc.

MATARÓ

Biblioteca. L’hora del

EL MASNOU

CALDES D’ESTRAC

왘 VII

왘 18.00.

Biblioteca Can Milans.
L’hora del conte, amb Princeses
blaves i prínceps encantadors, a
càrrec de Lídia Clua.

EL MASNOU
왘 17.00.

Pista Pau Casals - espai
social Luz del Alba. Jocs populars i tradicionals.

MALGRAT DE MAR

PREMIÀ DE MAR

conte.

왘 22.30.

Espai L’Amistat. 3a Semifinal del concurs Delayta’ns,
amb els grups El Pezpsiquiatra,
Wheels Collective, Marga Rotger,
Weinf, Malvenidos i Void.

Festes
ARENYS DE MUNT
왘 Festa

major. 17.30. Mercat municipal. Aprenem a fer sabons.
왘 19.00. Can Borrell. Conferència Pedres renaixentistes de l’altar major de l’església de Sant
Martí d’Arenys, a càrrec de
Montse Viader.
왘 Tot seguit, inauguració de l’exposició Jaume Safont i el retaule
de Sant Martí d’Arenys.
왘 22.00. Can Borrell. Sessió de
contes eròtics Continuahhh, a
càrrec de la Cia. Zwitterió.

TEIÀ
왘 Festa

major. 20.00. Teatre de
la Flor de la Palma. Pregó, en

왘 18.00.

Biblioteca. L’hora del

MATARÓ
왘 17.30.

Biblioteca popular Fundació Iluro. Cançons de tardor,
de Noé Rivas, amb il·lustracions
de Mercè Arànega.
왘 18.00. Biblioteca Pompeu Fabra. El Club dels superagents
lectors. Tertúlia literària dirigida
a nois i noies de 9 a 12 anys,
amb Cartes d’amor de 0 a 10, de
Susie Morgenstern.

PINEDA DE MAR

Jornades de fotografia.
19.00. Sala Joan Comellas. Presentació de les jornades i inauguració de les exposicions Ouka
Leele en B/N, d’Ouka Leele, i Orson Welles, de Colita.
왘 20.30. Biblioteca Joan Coromines. Taula rodona Fotografia y
periodismo: mirada de mujer.
Ponents: Esteve Riambau, director de Filmoteca de Catalunya;
Ouka Leele, artista i fotògrafa;
Colita, fotògrafia, i Rosa Maria
Calaf, periodista.

Gastronomia
MARESME
왘 Jornades

de la cuina del bolet.
Fins al 30 de novembre.

SANT ANDREU DE
LLAVANERES
왘 21.00.

Restaurant Vil·la Minerva de Llavaneres. Sopar gastronòmic del bolet.

Inauguracions

Presentacions

ALELLA

ARGENTONA

왘 19.00.

왘 19.30.

Can Manyé. Inauguració
de l’exposició Ploro els difunts,
allunyo les tempestes i alegro les
festes. El llenguatge de les campanes.

ARENYS DE MAR
왘 20.00.

Sala d’exposicions del
Centre Cultural Calisay. Inauguració de l’exposició 40 anys fent
Barça, a càrrec de la Penya Barça d’Arenys de Mar.

MATARÓ
왘 19.30.

Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics. Inauguració de l’exposició Botanicals, de
Teresa Pera. A les 19.00, a El Públic, xerrada informal entre l’artista i Joan Poch.

Serra i Moret.
L’hora del conte, amb Faroleta
poca llum, a càrrec de Mon Mas.

TIANA
왘 17.00.

Biblioteca Can Baratau.
El Club dels Culdolla, punt de
trobada per a nens i nenes de 2n
i 3r de Primària.

Sardanes
ARENYS DE MUNT
왘 19.00.

Centre Moral. Curset de
sardanes.

MATARÓ
왘 19.00.

Teatre Monumental. Representació de l’obra de teatre
Terra baixa, amb Lluís Homar.

Conferències

Casal municipal de cultural La Unió. Inauguració de
l’exposició 15 anys del Centre Escursionista de Teià.

CANET DE MAR
왘 18.00.

Aula Magna CRTTT-Escola de Teixits. Conferència so-

Mataró

Francesc Puig i Riera. Va morir a l’edat de 92 anys. La cerimònia
exequial se celebrarà avui, a les 4 de
la tarda, a la parròquia de Sant Julià
d’Argentona.

Anna Maria Angulo i Vivancos. Va morir als 60 anys. Acte de
comiat, avui, a 3/4 de 10 del matí, al
tanatori de Mataró.

Malgrat de Mar

Manuela Álvarez Guerrero.
Va morir als 89 anys. Exèquies, avui, a
2/4 de 12 del matí, a la parròquia de
Santa Maria de Pineda de Mar.

Francisca Rosés Vidal. Va morir a l’edat de 101 anys. La cerimònia
exequial se celebrarà avui, a les 12 del
migdia, a la parròquia de Sant Pere
del Masnou.

왘 10.30.

Can Coris. Presentació
del nou llibre de l’escriptor Rafel
Nadal, La maledicció dels Palmisano.

VILASSAR DE DALT

Pineda de Mar

Teià
Antonio Canela Alfara. Exèquies, avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’oratori del tanatori de Badalona.

Vilassar de Dalt
Juan López Mira. 94 anys. Exèquies, avui, a les 4 de la tarda, a la capella de l’Hospital de Sant Pere.

Plaça Nova. Visita de la
unitat mòbil d’informació al consumidor.

CABRILS
왘 20.30.

왘 19.00.

Biblioteca Can Manyer.
Presentació del llibre de poemes
Rai, de Rosa Maria Arrazola.

Diversos

Biblioteca. Festival Multipolar de contes per a adults,
amb Contes del Decameró, de
Giovanni Boccaccio, a càrrec de
Sílvia Llorente.

CANET DE MAR
왘 21.00.

Esplai / C.C. Calisay. Taller Entrena per millorar l’autoestima personal.

Envelat de Vil·la Flora.
Nit de l’esport. Entrega de diplomes i homenatge especial a Jordi Bañeras i Xavi Mora.

TV LOCAL

TEIÀ

Argentona

El Masnou

ARGENTONA

왘 19.30.

왘 18.00.

Les necrològiques

Elisa Lobato Vallés. Va morir a
l’edat de 87 anys. La cerimònia exequial se celebrarà avui, a les 10 del
matí, a la parròquia de Sant Nicolau
de Malgrat de Mar.

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

왘 19.30.

왘 19.00.

왘 15.30.

Biblioteca. Presentació
del llibre El mòbil del poema,
d’Oriol Marfà. participats: Jordi
Sole Camardons, editor; el poeta, actor i músic Josep Pedrals, i
la filòloga, rapsoda i cantant de
l’Orfeó Català Dolors Graupera.

ARENYS DE MAR

Can Figueres. Inauguració de l’exposició col·lectiva de
l’Associació d’Artistes de Premià
de Dalt.

ARENYS DE MUNT
Sala municipal. Classes
de defensa personal femenina.
Donaviva.
왘 17.00. Can Borrell. Club de lectura.
왘 20.00. Biblioteca Antònia Torrent i Martori. Converses en
francès.

PREMIÀ DE DALT

왘 18.00. Biblioteca

Teatre
142430-1122470L

Jornades

conte.

Clap. Actuació dels
grups Sense Sal + Acció.

왘 22.00.

bre l’Antic Egipte, a càrrec de
l’egiptòleg Quim Espàrrech, i audiovisual sobre Jean-François
Champollion.

M1 TV

10.30 La fàbrica
12.00 Informatiu 24 hores
Maresme. Amb Oriol Debat
12.30 Dosos amunt!
13.00 Caminant per Catalunya
13.30 Informatiu 24 hores
Maresme
14.00 Al dia
14.30 De Tee a Green
15.00 La fàbrica
16.30 Informatiu 24 hores
Maresme. Amb Oriol Debat
17.00 Aventura’t
17.30 Gaudeix la festa
18.00 La barca de l’Andreu
18.30 Creure avui
19.00 Notícies en xarxa
19.30 Esports en xarxa
20.00 Aventura’t
20.30 Informatiu 24 hores
Maresme. Amb Oriol Debat
21.00 La 7mana
21.30 De Tee a Green
22.00 Informatiu 24 hores
Maresme
22.30 7 dies
23.30 Teló de fons
00.00 Informatiu 24 hores
Maresme

Mar TV

07.00 Maresme info
08.00 Especial connexions
internacionals
09.00 Maresme en viu
09.30 Maresme info
10.00 L’illa de Robinson
12.45 World in pictures
12.55 Maresme en viu
13.00 Especial connexions
internacionals
14.00 Maresme info
14.30 Fil directe
15.00 Especial
15.30 L’illa de Robinson
17.15 Gabriela
18.15 L’hora d’anglès
19.00 L’illa de Robinson
22.00 Via Europa
00.00 Notícies
04.00 Especial
05.00 Notícies
05.30 Maresme info

En la mort de

Dolors Canal Vilarrasa

116737-1110667A

Creu de Sant Jordi
El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya
expressen el seu dol.

Jaume Curbet Boj
El Grup Hermes i els seus treballadors expressem el nostre condol
al company Jordi Curbet Hereu i el fem extensiu als familiars i amics.

131008-1088249V

Girona, 6 de novembre del 2015
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Cultura

El Festival
Mil-leni
regresaconuna
ofertaIlenade
viejasglorias~
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OClO Y CULTURA
EL FESTIVAL
DE MOSICA,
QUEHA SUFRIDO
ESPECIALMENTE
LOSEFECTOS
DE LA SUBIDA
DELIVA AL 21%,
REGRESA
CONUNAOFERTADONDEDESTACAN
ARTISTASDE LARGATRAYECTORIA
COMOROGER
HODGSON.

Vuelve el Mil-leni con una
oferta I lena de viejas glorias
EricGaMn.
Barcelona
E1FestivalMil.leniregresa,a
parfir del pr6ximo17 de noviembre,con unaoferta ecl6cfica y llena de viejas glorias.
Este evento, queen2015celebra su edici6n decimos@fima, se ha consolidado como
unode los fesfivalesde invierno clave en la escenamusical
barcelonesa,un tanto saturada con las cerca de 5.000actuaciones que se celebran en
la ciudada lo largodel afio.
Laedici6nde este afio contarfi con 37 actuaciones,que
se extenderfinhasta el mesde
mayo.La productora Concert
Studio, responsabledel festival, todavla no ha cerradoel
cartel y estfi pendientede po- Roger
Hodgson
serd
unadelasprincipales
estrellas
delMil.leni.
ner fecha a diez de los conciertos. Laorganizaci6nesperock, jazz o flamenco-,sino
PATROCINIOS
ra poderalcanzarunacifwade
por la veterania de muchasde
70.000visitantes.
las estrellasinvitadas.Seisde
El principal patrociEsteafio destacala presenlos cantantesacudir~al festinadordel Mil.leni es
cia de artistas consagradosy
val a presentarsus nuevosdisBancoSabadell, que
de amplia trayectoria como
cos. Este es el caso de Nifia
Raphael,PacoIb~hSez,Adamo colabora por octavo
Pastori,queinterpretarfialgua~o consecutivoen la
o Nicola di Bari. "Muchos
de
na de las cancionesde su tralos asistentesal Mil.leniviebajo, ~mamecomo soy -que
organizaci6ndel fesnen para escuchar la que ha
hoy sale a la venta-, donde
tival. Tambi~n
particidestacanla presenciade ritsido la mfisicade su vida’, sepan la aseguradora
rial6 ayerMartinP~rez,direcmoslafinos y dondela cantaoFiatc, la bodegaJuv~
tor del festival, durantela prera gaditanase arrancapor pri& Campsy el
meravez al pianode cola
sentaci6n del progran~ Yes
que este ya clfisico certamen Institut de Cultura
E1Mil.lenitambi6ncontara
de Barcelona.
no s61odestacapor su heterocon la presenciade RogerHogeneidadde estilos -pueden
dgson, fundador del grupo
encontrarse artistas de pop
brit~inico de rock Super-
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tramp, o del Orfe6nDonostiarra, queenpalabrasde Martin
P6rez se trata de "la mejor
agrupaci6ncoral de Europa".
Presupuesto
E1festival contarficontin presupuesto de 1,7 millones de
euros. En 2014 fue de algo
menos,cerca de 1,5 millones
de euros. Este ligero aumento
se debea queel afio pasadose
celebraron 34 actuaciones y
en esta edici6n habrfi tres
mils.
P6rezllam6la atenci6nsobre la importanciade contar
con patrocinadores."Este tipo de festivales no pueden
realizarse sin empresascolaboradoras",recalc6. E1directivo carg6frontalementecontra el IVAde121%,
al cual responsabiliz6de las dificultades
para que ConcertStudio pueda realizar produccionespropias en el marcodel festival.
Pese a la losa que supone
un nivel impositivotan elevado, el MiHeni
se desarrollarfi
pot primeravezen siete salas
distintasde la capitalcatalan~.
"Lapenetraci6ndel festival
en Barcelonaes absoluta",indic6P6rez,al sefialar quelas
actuacionestendrfin lugar en
espacios comoel Palau de la
Mflsica,el Liceu,L’ Auditori,
la sala Barts o la discoteca
Razzmatazz.
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El Mil∙lenni amplia la seva
aposta per la diversitat

El cartell acull des de Richard Hawley a Nicola Di Bari

BANC SABADELL FESTIVAL MIL·LENNI

Una imatge actual del llegendari cantant Nicola Di Bari
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El XVII Banc Sabadell Festival
del Mil∙lenni acollirà en dife
rents espais de la capital catala
na (Liceu, Palau de la Música,
L’Auditori, Barts, Apolo, Biki
ni) prop de quaranta actuaci
ons d’una llista molt eclèctica
d’artistes, la majoria molt cone
guts, com Raphael, Micah P.
Hinson, Nicola Di Bari, Ri
chard Hawley, Niña Pastori,
Adamo, Salif Keita, Maldita
Nerea i Melody Gardot, entre
d’altres, des del 17 de novembre
i fins al 29 de maig.
El festival començarà el prò
xim dia 17 a la sala Apolo amb
l’actuació del crooner britànic
Richard Hawley, i té la seva úl
tima data anunciada per al 29
de maig, amb el concert de
Simfonova. Ahir es van presen
tar 28 concerts (alguns actua
ran dos dies, com Raphael, Jo
an Dausà o l’Orfeón Donostiar
ra), i encara queden nou noms
per revelar, la majoria estran
gers, va puntualitzar el director
del cicle. Entre altres conside
racions –a més de recordar que
el que caracteritza el festival
després de 17 anys “és l’eclecti
cisme, la qualitat i el prestigi”–,
Martín Pérez va valorar la pre
sència de l’Orfeón, perquè “al
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
C R Í T I CA D E

FOLK

món líric es considera la millor
agrupació coral d’Europa i fa
nou anys que no vénen a la ciu
tat”. En aquest capítol més o
menys simfònic brilla amb
llum pròpia el doblet de Rapha
el al Gran Teatre del Liceu al
desembre, així com Los Secre
tos, que tocaran amb la Jove
Orquestra InterComarcal, en
una combinació bastant insòli
ta.
L’àmbit internacional estarà
àmpliament representat amb

Els subscriptors de
‘La Vanguardia’
tindran una rebaixa
de fins al 15% en el
preu de les entrades
una variada mostra per a gustos
i edats de tot tipus. En l’àmbit
de la gloriosa experiència, el
cantant albí Salif Keita amb la
seva música tradicional de Ma
li, mentre que Nicola Di Bari,
de 75 anys, i Adamo són dues
garanties qualitatives que a
més atreuen fidels contingents
de seguidors. El pop indie esta
rà representat amb els concerts
de Richard Hawley amb el seu

nou i magnífic Hollow mea
dows, i l’actuació en solitari del
cantautor ja habitual en l’esde
veniment Micah P. Hinson. En
altres latituds, cal mencionar el
saxofonista i padrí del funk
Maceo Parker; l’exmembre de
Supertramp Roger Hodgson o
a Melody Gardot, l’excelsa can
tant que va haver de cancel∙lar
per problemes de salut el seu
concert al passat Festival de
Pedralbes i que ve a presentar
el seu àlbum Currency of man.
En l’apartat de bandes nacio
nals, el músic asturià Nacho
Vegas és el més destacat i pre
sentarà el seu últim treball, Re
situación. El seguiran les actua
cions de dues referències d’èxit
com els Supersubmarina, de
Jaén, i els murcians Maldita
Nerea, als qual cal sumar la ma
drilenya Anni B Sweet, el can
tautor Paco Ibáñez i el gaiter
Carlos Núñez, amb el seu ho
menatge a The Chieftains:
“Ibáñez és un dels meus artis
tes predilectes, juntament amb
Georges Moustaki i Leonard
Cohen”, va reconèixer Pérez.
El pop i el rock català seran
presents amb Roger Mas i el
seu nou disc, Irredempt, així
com també Joan Miquel Oliver,
immers en la seva gira de Pega
sus. Un capítol a part es mereix
la presència de Joan Dausà,
que finalitza una intensa gira i
que es vol prendre un descans,
tal com va confessar ahir: “En
tenc el concert com una troba
da d’amics i tinc ganes de cele
brar aquests quatre anys de
carrera amb aquest doble con
cert [al Palau de la Música, 27 i
28 de desembre]”.
El pressupost d’aquesta edi
ció és d’1,7 milions, lleugera
ment superior a l’anterior ja
que hi haurà uns 40 concerts,
sis més respecte a l’any passat.
Les entrades es posaran a la
venda el dilluns 9 de novembre
a les 10 del matí i l’organització
espera que s’esgotin aviat i que
unes 70.000 persones passin
pel festival. Els subscriptors de
La Vanguardia tindran una re
baixa del 15 per cent en bona
part dels concerts.c
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CRÍTICA DE FOLK

Remolí emocional
Joanna Newsom
Lloc i data: Barts (4/XI/2015)
DONAT PUTX

Cinc anys després de Have on
me, disc que va presentar al Pa
lau de la Música, Joanna New
som publica Divers, un àlbum
que va aparèixer el 23 d’octu
bre i que va centrar l’atenció
del seu concert al Paral∙lel. La
cantautora (arpa, piano, teclat)
es va presentar amb tres socis
igualment multiinstrumentis

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

tes i va causar un veritable re
molí emocional entre els es
pectadors. Malgrat que la mú
sica de la nordamericana no
pot ser mai qualificada de fàcil
o d’evident, tampoc no és
abrupta i obscura: és un model
de lluminositat que condueix
l’oient per racons inesperats
d’una forma sorprenentment
fàcil, còmoda i captivadora.
Temes del nou àlbum com
Leaving the city, Waltz of the
101st lightborne o Time, as a
symptom van marcar una com
pareixença en la qual tampoc

no van passar inadvertides pe
ces corresponents a discos an
teriors, com la inicial Bridges
and balloons o Monkey and be
ar. La jove Newsom elabora es
paterrants cançonsriu (de ve
gades, petites suites), amb un
remarcable nervi narratiu tant
en l’aspecte líric com en el mu
sical: un recorregut personalís
sim en el qual conviuen folk,
elements clàssics, brillantors
avantguardistes i records dels
millors cantautors dels setanta.
L’aspecte miraculós i final
ment destacable d’aquesta
proposta, és que va molt més
enllà de l’exercici d’estil desti
nat als iniciats i esquitxa l’àni
ma popular amb una punteria
increïble.c

QUIQUE GARCÍA / EFE

batalla guanyada als anglesos
i
FRECUENCIA:
incentivar l’ànim patriòtic.

PAÍS: España

rnacional Bàrcino de novel∙la històrica
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ALMÓ FUMAT

eleccionats i de gust exquisit.

a través de la geograﬁa i la història.
ncia mediterrània.
c perfecte per complementar la selecció.

Tony Palmer: “Sóc
un propagandista”
wEl festival InEdit de Cine

Documental Musical té com a
personatge homenatjat el re
alitzador, músic i escriptor
Tony Palmer. Posseïdor d’una
vasta filmografia des dels seixan
ta, on tracta icones del pop, el
rock i els clàssics, declara en una
entrevista :“Sóc un propagan
dista, vull transmetre el que
he descobert”. Avui oferirà
una master class al Palau de la
Música. / Esteban Linés
LLEGIU UNA ENTREVISTA AMB
EL REALITZADOR TONY PALMER A
www.lavanguardia.com

Clara Segura es posa
al límit amb ‘Conillet’
wClara Segura estrena avui al

Festival Temporada Alta de Giro
na Conillet, una obra en què per
primera vegada està sola davant
el públic. Un monòleg escrit per
Marta Galán i dirigit per Marc
Martínez en què Segura encarna
una dona actual que combina com
pot la vida familiar amb la laboral
i que està al límit. Cansada. I per
un petit incident amb l’escola del
seu fill comença a dir tot el que
pensa. Després de l’estrena d’avui
i demà al teatre de Salt, l’obra
arribarà al Lliure de Montjuïc l’11
de novembre. / Redacció
1 SALSA CAFÉ 1 CHUTNEY DE
DE PARÍS 190g MANGO 190g

1 SAUVIGNON
BLANC

USIVA A

ia.com
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Fibla i Arnau Pons,
premis de Traducció
wJordi Fibla (premi a una trajec

tòria) i Arnau Pons (Cristall d’alè
de Celan, editorial Labreu) han
estat guardonats amb els premis
nacionals de Traducció que con
cedeix el Ministeri de Cultura,
que torna a distingir autors cata
lans. Fibla ha traduït autors com
Bellow, Gordimer, Henry James,
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reddfdaaudi~ncia de 900 persones,
’Conexi6n’(2015) ds el primer ~lbum
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finalitzen la gira depresentaci6del
EnI’actual edici~del Festivalde
Jazzde Barcelona,el trompetista
seudebutdeIlarg, ’Fruits del teu
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Despr~s
de tres "]lbu ms,
I’irnprevisible col.lectiu de
neopunki schizo pop The
Mint chicks decidia posarfi
a la sevatrajectbria. Gaireb~
irnrnediatarnent,
el seuII*d er,
RubanNielson, va canalitzar
el seuirnpuls creatiu a trav~s
d’UnknownMortal Orchestra,
en els seusinicis un prniecte
unipersonal, posteriorrnent
reformat en hondaarnbles
aportacionsdel baixista Joke
Portrait i el bateria Riley Geare.
Autors d’un Ilurnin0s pop
psicodNicenbaixa fidelitat
que pot recordar coetanis corn
MGMT,White Denim o Tame
Impala, UnknownMortal
Orchestra, una de les sorpreses
rn~sgratificants deI’~ltirna
edici~ del Festival Prirnavera
Sound,publicavenel passat
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BdlaFleck i Abigail Washburn,
dues
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aut~ntiquesIlumin~ries del banjo,
coreografiadespel geni del ball

s’apropen ales sinuoses formes
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d’Entrada

Entrevista Raimon

MÉS PROPO

Cantautor. Hi caben molts Raimon en aquest home que voreja els 75 anys i que viu al cor del multiètnic barri del Raval.
Diu que és una persona «impolítica» i que per arribar a la gent «has d’estar sencer i molt lúcid». Dissabte torna a Manresa

FOTOGRAF

«A l’escenari em sento lliure»
 El cantautor de Xàtiva oferirà dissabte al Kursaal un recital que repassarà la seva trajectòria

IN BOCCA AL LUPO

MARTA PICH

EL CONCERT

«He tingut obstacles per

Raimon

fer la meva feina al País

Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal (Passeig
de Pere III, 35). Manresa. Dia: dissabte, 21 h.
Entrades: 22 a 25 euros. A les taquilles del
teatre, per telèfon (93 8723636) i per internet
(www.kursaal.cat). .

Valencià. On ha manat el PP
m’ho han posat difícil»
«Estic molt sensible a tot
el que passa, però també

FRANCESC ARABÍ | BARCELONA

Si Freud hagués volgut s’hauria
pogut guanyar la vida psicoanalizant tots els traumes identitaris i
sentimentals del poble valencià. I
almenys una sessió podria dedicarla a desentranyar el quan, com i
per què de l’estranya relació que
connecta Raimon, un artista fet
símbol, amb València i amb Xàtiva. Ara, totes les interferències
semblen en procés de reparació terapèutica. Raimon, una de les ﬁgures indispensables de la cançó,
torna aquest dissabte a la Sala
Gran del Kursaal per fer un repàs
al cançoner de la seva història.
P El 2 de desembre Ramon Pelegero Sanchis complirà 75 anys.
Vist amb perspectiva, què es va
deixar al carrer Blanc de Xàtiva?
R No miro amb perspectiva perquè m’espanto [somriu]. Si m’hi
hagués quedat no hauria fet el
que he fet. En realitat hi ha coses
que sempre les portes amb tu. La
llengua, els primers afectes, el niu
familiar... Era un nen feliç. Tot i que
no teníem gaires coses, podíem
menjar, teníem amics... Tot això és
el carrer Blanc ﬁns als sis anys,
quan vaig anar al col·legi Cor de
Maria dels claretians. Als 10, a
l’institut i ja em vaig trobar un altre món. El carrer Blanc és la cosa
materna, familiar, la seguretat i la
no-necessitat de ser responsable
de res, una cosa magníﬁca. T’ho
donen tot fet. I els jocs i la banda
de música... Tocava el ﬂabiol i
després la ﬂauta, i el meu pare era
president de la banda. Als sis anys
tinc una foto recitant versos.
P La veu la té millor que mai i se’l
veu amb ganes. El cicle de la vida
li va al revés?
R Tampoc és això. Cada vegada
sóc més grandet. Toco fusta, però
em trobo en condicions de seguir amb el meu oﬁci. Estic hora i mitja o dues hores seguides a l’escenari i em sento bé. Puc modular la
veu. És clar, si després de més de
cinquanta anys no n’hagués après
seria de ser molt ruc. Ho diu la gent
que em ve a veure, ﬁns i tot per primera vegada. Això pot ser que em
passi a València, on molta gent vindrà per primera vegada, sobretot
perquè no he tingut gaires facilitats.
P A Xàtiva hi tornarà la setmana
que ve, al Gran Teatre, i el faran ﬁll
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a l’edat que tinc. No em veig
cantant als 82 anys»

Raimon complirà 75 anys el proper mes de desembre

predilecte. Vessarà alguna llagrimeta?
R Sí, hi torno. És el lloc més feble
per a mi. La paradoxa del comediant, dels intèrprets en general, és
que l’intèrpret no ha d’estar emocionat sinó fer emocionar els altres
i per això has d’estar molt lúcid. Si
ell s’emociona potser les coses no
surten com haurien de fer-ho. Per
arribar a la gent has d’estar sencer.
La veu és de les primeres coses que
et delata, surt d’una altra manera.
No vol dir que no t’emocionis,
però ho has de controlar. El lloc on
és més difícil és Xàtiva. Mil coses
et vénen al cap, sobretot les absències, que amb els anys són
enormes, es creen forats impossibles d’omplir. Familiars, amics
que se n’han anat... Persones com
Fuster, Ventura, Alfaro i altres..
P El Consell vol que el 2016 sigui
un any de recordatori de Raimon al País Valencià. Li agradaria actuar al Principal o al Palau
de la Música?
R Per descomptat que sí. M’agrada cantar a València. He tingut obstacles i diﬁcultats per fer la meva
feina al País Valencià. On ha manat el PP, també a les Balears,
m’ho han posat molt difícil. Hi ha
una mania especial en contra i no
veig el perquè. He fet aquí [a Catalunya] recitals que he plantejat
allà i ni m’han contestat.
P Es considera exiliat o emigrant?

Ni una cosa ni l’altra.
Ni que sigui un exili interior?
R No, respecte al País Valencià i
com a artista, quan s’acaba la dictadura hi ha molta gent que vol
que desapareguis, no sé per què.
Aquesta gent està a la contra. Parlen malament de tu. El 1981 vaig
treure Totes les cançons. Però Raimon no s’havia acabat? Vaig treure dos o tres LP més, vaig ser al
Japó, als Estats Units, però a València es considera que els artistes
que han estat útils contra la dictadura, acabada aquesta, doncs a fer
punyetes.
P I què li fa més mal, els atacs o
la indiferència?
R Pitjor que la indiferència és la insídia. Comencen a intentar minarte, per sota, això són els 80, que són
terribles. No és al País Valencià, és
general. Passa a pintors, escriptors
que havien estat vàlids contra la
dictadura, però ja havia passat.
És un plantejament molt de la
dreta, però l’esquerra assumeix
aquesta mentalitat. Pensa que cal
divertir-se, col·locar-se.
P Per què no ha seguit existint l’anomenada «cançó protesta» per
millorar la qualitat democràtica?
R No és cançó protesta. Jo vinc
d’un silenci no és cançó protesta.
És cançó sense més. La resta són
etiquetes. Les cançons són bones
o dolentes.
P La paraula pàtria té mala
premsa. Es considera patriota?
R
P

Quina és la seva pàtria, encara
que sigui sentimental?
R El món sencer, que dirien els anarquistes. És com la idea de nació,
d’aquestes coses difícilment classiﬁcables. Nació és un concepte sociològic que ﬂuctua. Hi ha un fet de
voluntat que és important, quan
molta gent vol ser, ho és. Es podrà
traduir en Estat o en alguna cosa
cultural. La idea de pàtria ens esgarrifa per la formació en la dictadura. Però si hagués de dir alguna pàtria, alguna cosa que pogués assemblar-se a una pàtria
sana, seria la meva llengua.
P La por està molt present des de
sempre en les seves cançons. És
la presó que millor engabia la llibertat?
R Vaig fer un disc a França: Sobre
la pau, contra la por. Dos conceptes mitiﬁcats. A vegades interioritzes una situació i després
penses en fred i veus que la por et
tenalla.
P Un altre tema present és el pas
del temps. És l’autèntica dictadura
per a l’home?
R És el fatum dels llatins. La meva
mare em va parir als 47 anys. Potser perquè he vist envellir aviat els
meus tinc aquesta sensibilitat.
Aquest pas del temps l’he vist des
del principi.
P A mesura que compleix anys
les coses l’afecten més o ja està curat d’espants?
R Estic molt sensible a tot el que
passa, però també a l’edat que
tinc. Compleixo 75 i no em veig
cantant als 82.
P Vol dir que un dia es jubilarà?
R Un deixa de cantar en públic per
dues o tres raons. La primera,
cansament propi. Ja m’afecta menjar i dormir fora de casa, cosa que
abans no passava. Una altra qüestió és que el que escriguis et sembli una deixalla i no ho publiquis;
que passin dos o tres anys sense
crear. Un altre assumpte és que arribis a l’escenari i no notis res. O
que hi vagis animat i la desgana estigui en el públic. Jo estic més a gust
en l’escenari que en cap altre lloc
del món. Aquí em sento lliure.

 Diumenge, a les 18

ge arriba al Teatre Com
soní la comèdia musica
els seus homes, a càrre
companyia santpedore
ca al Lupo. Per primer c
talà, es representa l’ad
la comèdia Spamalot, d
neguts britànics Monty
Solsona (Teatre Coma
trades: anticipades, 1
(Oficina de Turisme f
migdia), i a taquilla, a
d’una hora abans de
cle, 15 euros.

COR JUVENIL DEL C
VATORI DE MANRESA
 Dissabte, a les 20 h
venil del Conservatori d
posarà el punt i final a l
edició del cicle «Sons d
giata» a la Col·legiata d
cenç del Castell de Card
la direcció del mestre F
Vallès, la formació ofer
cert titulat La màgia de
veus en el qual s'interp
verses peces de la mús
lar i tradicional catalana
cançons de musicals i a
ces del repertori clàssic
(col·legiata del caste
des: 5 euros (els men
anys no paguen). Res
93 869 27 98
FERRAN SAVALL

 Avui, a les 23 h. Han

anys d'ençà que Ferran
publicar el primer àlbum
nostre mar. Durant aqu
ha anat trobant el seu
publicat Impro, basat e
visació, tant melòdica c
güística. Un disc que es
pels sons de la Mediter
l'Àfrica. El cicle «Músiqu
xaca» convida Ferran S
tarra i veu) que s’acomp
Jordi Gaspar (baix acúst
lada (l’Ateneu). Entra
euros. www.musique
xaca.cat
CELESTE ALIAS

 Dissabte, a les 20.3

cantant santjoanenca r
natge a Antonio Machí
concert Celeste canta A
Machín. Amb Celeste A
maraques; Santi Careta
loops, banjo i mandolin
Soler, guitarra elèctrica
steel; i Oriol Roca a la b
nou so per als boleros d
Gironella (Església Ve
trades: 5 euros. Rese
juntament (93 825 0
poden recollir i comp
hora abans del conce
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Ana Torroja
conecta
con el Palau
de la Música
Gira española

aje Iniciático. MARIO MIRANDA

ehículo de esta aventura
proponen una mirada en vio a su disco, con melodías
omo Nivel inexperto, la
ombativa Atrévete, la eleante Julia Ladouce o histoias exóticas contenidas en
as canciones Esto es solo el
principio y Donde vive el vérigo. Lo dicho. Arranca que
nos vamos. Sala Bikini. Diagonal,

47. Hoy viernes a partir de las 20.30 ho-

as. Precio de las entradas: 15 y 18 euros.

Más información en la página web

Tras arrasar en México y llegar allí al nº 1, Ana Torroja
presenta el disco Conexión
en el Palau de la Música hoy
viernes dentro de una gira
de presentación española.
Será una oportunidad única para ver y escuchar de
cerca a esta estrella con
mayúsculas del pop español. Desde que se publicase el pasado mes de mayo,
este nuevo trabajo de Torroja no ha parado de cosechar éxitos. La popularidad
de su nuevo álbum en directo sigue acaparando las
listas de ventas de México
durante más de siete semanas consecutivas. En España, Conexión ha alcanzado
rápidamente el puesto número 4 en la lista de los discos más vendidos del país.

FESTIVAL DE JAZZ

Iron & Wine
El cantautor Sam Beam
debuta aquest dissabte al
Festival Internacional de
Jazz amb les entrades
esgotades per la seva
actuació a BARTS. Paral·lel, 62.
Dissabte a partir de les 21.00 hores. De
20 a 26 euros. www.barcelonajazzfes-

tival.com.

SENSIBILITAT

Renaldo & Clara
El cicle Músiques Sensibles
que acull fins al 3 de
desembre el Foyer del Gran
Teatre del Liceu programa
per al dissabte l’actuació
de Renaldo & Clara, que
diuen adéu amb aquesta
actuació a la gira del disc
Fruits del teu bosc. La Rambla,
51. Dissabte a les 21.30 h. Preu: 15
euros. www.musiquessensibles.com.

VEU SENSE POR

Buika

entradas: de 28 a 60 euros. Más infor-

La mallorquina torna amb
Vivir Sin Miedo, una
ambiciosa producció en la
qual canta en anglès, en
castellà i en spanglish, i en
la que col·laboren Jason
Mraz i Meshell Ndegeocello. Palau de la Música. Dissabte a

mación en la página web: www.palau-

partir de les 21 hores.De 20 a 54 euros.

musica.cat.

www.theproject.es.

Palau de la Música, 4-6. Hoy viernes
a partir de las 21 horas. Precio de las

ww.bikinibcn.com.
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CAZCARRA IMAGE SCHOOL
La pasi0n y el empe~oque plasmabaCarmen
Cazcarraen su trabajo le hizo avanzarun pocom~sall& contribuyendo,algunosargos
m~starder al desarrollo y la creaci0n de la Asesoria de Imagen
comoprofesi0nde calidad, y siendo,tambi~n,la primeraescueraen
impartir esta formaci0n.

TEN IMAGE
Mujer transgresora, emprendedora
y vital, Carmen
Cazcarracrea,
anosm~starde, la linea de cosm~ticay maquillaje profes[onal TEN
IMAGE.
un ~rea empresarialparala investigaciony e[ desarrollo de
productosprofesionales,nacidode la experiencia, la calidad ¥ la
innovaciOn
Lohacejunto a Victor Alfaro. empresario,economista
especializado y companero
de viaje de Carmen
Cazcarra,encargadode impulsat la firma, gracias a su ~nnovadora
vision de negocio,y de sere
brar enel grupoel valor del esfuerzo,la constancia
y el saberhacen
I= es la soluciOna la necesidadde hallar los producTENIMAG
tos ideales que la EscuelaSuperior de ImagenCazcarraprecisaba
diariamentepara Ilevar a cabosus con~inuostrabajos profesionales
y la formaciOnde los miles de alumnosque ocupaban
sus aulas
Para ello, GrupoCazcarra crea TENIMAGE,una exclusiva
gamade productos,de la m~salta calidad, ideadapara satisfacer
las necesidades
de los profesionalesde la imagen
En la actualidad TENIMAGE
es sinonimode eficacia, innovaaon
y profesionalidad,unafirma queha traspasado
fronteras de la mejor
form&cosechando
~xitos all~ pot dondepasa
TENIMAGEse ha convertido en una de las marcasprofesionares rnSs prestigiosasa nivel nacional, y unade las m~sm~sdeman
dadasa nivel Jntemacional,con presenciaen paises comoArabia
Saudl,ReinoUnidoo Italia, entre otros

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
A Io largo de estos anos, numerosas
instituciones y entidadesde
renombreban confiado en la experienc~ay profesionalidad de
Carmen
Cazcarra,
Cazcarra Image Group.
Directoray fundadora
de GrupoCazcarra.
Entre elias, el Ayuntamiento
de Barcelona,queha depositadosu
Actualmente, Cazcarra ImageSchooles la rama empresarial
confianza ano ~ras a~o en los expeqosde GrupoCazcarracomo
dedicada a la formaciOn en imagen, belleza y salud de Grupo maquilladoresoficiales de unode sus eventosm~simportantes,la
Cazcarra. Unaverdente quealberga tanto la EscuelaSuperior de Cabalgatade Reyes,o la Academia
del Cinema
Catal&quesigue eli
Imagencornola EscuelaSuperiorde Est~tica, Belleza y Salud, jun
giendo a CazcarraImageGroupcomomaquillador oficial de los
to a CSM,tres centros muItidisciplinares queproporcionanforma- Premios Gaud[
ci0n especializadaenel 8mbitodel maquillaje, la estetica, la peluJuntoa olios, grandespersonalidades
del mundo
del cine, la tele
queria, la asesoriade imageny la pasarela
vision, la mOsicay la cultura banpasadopor las manos
de sus pro
PeroGrupoCazcarrano limita su prestigiosa formaciOna un ~mbi fesionales, entre los quecabedestacara MelanieGriffith, Eugenia
to territorial.
Por ello, desdehace tres anos, CazcarraImage Martinez de Irujo, BimbaBos~,TeresaGimpera,Albert Espinosa,
Schoolcuentacon una nuevamodalidad:la formaciononline.
Ketama,Alaska, MOnicaNaranjor AnneIgartiburu, Judit MaSCOr
Se trata de un nuevo~mbitode actuaciOnque ponea disposicion ChristianAudigier, y un largo etc~tera
de cualquierusuario,seacual sea su Iugar de residenciay su situaAdem~s,
hansido elegidos comomaquilladoresoficiales de pasaci0n profesional, la posibilidad de adquirir unacompletay exhausti relas tan importantesa nivel internacionalcomola PasarelaGaud[,
va formaciOnde la manode los mejoresprofesionales Y todo ello
de la manode la BarcelonaBridal Weeky Jordi Dalmau,quien elicon todaslas garantias de unaformaciOnde calidad y las ventajas gig los productos de TENIMAGEy la experiencia de Cazcarra
del aprendizajeonline.
parahacerde su ~lt]mo desfile un completo~xito.

EXPERTOS
en esTeTlca
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Jordl Justrib5 y Patricia Martinez,profesoresde la Escuelade Maquillaje.
El equipo nacional de nataciGn sincronizada tambi~n ha confiado su
imagen a Cazcarra mageGroup, en esta ocasiGn, para el Mundial
de NataciGnde Barcelona, dondelos maquilladores profesionales de
Cazcarrafueron los responsables de maquillar a sus protagonistas,
asegurandola efectividad y resistencla de sus trabajos y proporcio
nandoel toque de magiay fantasia que los caracteriza
Loewe, ~,gatha Ruiz de la Prada, Calzedonia, Ikea, Nike, EC.
Barcelona, el Palau de la M~sica,el GranTeatro del Liceo y festivales
¯ del calibre de Fihets o Starlite Marbella prosiguen una interminable
lista de colaboraciones

Mujer transgresora, emprendedora y
vital, CarmenCazcarra crea, a~os
m6starde, la linea de cosm@tica
y
maquillaje profesional TEN
un drea empresarialpara la
investigaci6ny el desarrollode
productosprofesionales.
Y es que son 30 a~os los que avalan el trabajo de Cazcarra
Image Group, un grupo empresarial que no ha dejado de innovar
durante tres d~cadas,a Io largo de las cuales ha ido creciendo, consolid~ndose y avanzandopaso a paso hasta Ilegar a convertirse en
Io que es ahora.
Unapotencia internacional de ~xito, gracias a la constancia, el trabajo y la implicaciGn de todo el equipo humano,sin cuya fidelidad,
integraci0n y sentimiento de pertenencia, nadade esto sofia posible.
Una firma de renombre que contin0a con fuerza su legado, encabezadopor una segundageneraciGnque Ilega pisando fuerie, a cargo de Bgrbara AIfaro Cazcarra, adjunta a Gerencia, y Sonia Alfaro
Cazcarra, adjunta a Direcci&n
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CONCERT DE HALLOWEEN AL PALAU – NOSFERATU I
JUAN DE LA RUBIA
Temporada “Orgue al Palau” 2015-2016
Diumenge, 1 de novembre de 2015

Banda sonora i improvisacions sobre la pel·lícula projectada en directe Nosferatu (1922) de Friedich Wilhelm
Murnau.
Juan de la Rubia – orgue
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Nosferatu (1922) sorgeix de l’admiració que el seu director Friedich Wilhelm Murnau (1888-1931) sentia per
Dràcula, la novel·la de Bram Stoker (1847-1912), i n’és la primera adaptació al cinema. El film es convertí
immediatament en un gran èxit de públic, però la vídua de Bram Stoker va interposar una demanada per haver-lo
rodat sense pagar drets d’autor. El 1923, la productora no només va haver d’aturar-ne l’exhibició, sinó també
destruir-ne les còpies existents. Per sort, algunes es van salvar. Avui està considerada una de les obres mestres del
cinema mut i de les que més han influït el gènere de terror.

Pel que fa a la música, recordem que el títol del film és “Nosferatu, eine Symphonie des Grauens” (Nosferatu, una
simfonia de l’horror) i que la pel·lícula està dividida en cinc actes, amb ritmes i tensions diferents, a la manera
d’una simfonia. Molts compositors s’han sentits atrets pel lirisme sinistre de la seva narrativa i l’exuberància
continguda de la seva estètica. Des de la primera banda sonora de Hans Erdmann, hi ha més d’una dotzena de
composicions d’acompanyament al film o que s’hi inspiren.
Gairebé oblidada als concerts en l’actualitat, la improvisació és una pràctica que es remunta a l’origen mateix de
la música. Bach, Händel, Liszt i Chopin quevan guanyar bona part de la seva reputació gràcies a les improvisacions
al teclat. Aquesta disciplina requereix un domini absolut de melodia, harmonia i ritme.
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Realment va ser un esdeveniment el que es va viure al Palau el diumenge 1 de novembre: poder veure la
fantàstica pel·lícula “Nosferatu” de Friedrich Wilhelm Murnau i gaudir de la espléndida improvisació que ens va
regalar l’organista Juan de la Rubia.
Ja al començar les primeres imatges del film “Overtüre” Juan de la Rubia va engegar amb una improvisació
inspirada amb el lied de Franz Schubert “Erlkönig” que va anar transformant en una obertura fantasmagòrica e
inquietant donant pas a l’ambient gòtic i misteriòs de Nosferatu fent sonar l’orgue del Palau amb tot el seu
esplendor.
Durant els diferents actes de la pel·lícula l’organista va anar afegint motius musicals com el leitmotiv de Tristan
und Isolde i Parsifal de Wagner, una melodia del Rèquiem de Fauré etc… segons les escenes, el sentiment o
sensacions per on passava la pel·lícula que de la Rubia va saber aprofitar al màxim les característiques musicals
del que tocava per improvisar sobre la imatge creant màgia, humanitat, credibilitat al film.

A moments va donar la sensació d’estar en una catedral gòtica envolcallada de misteri amb altres amb humor,
seguit dels momets romàntics amb el altres de la v¡da cotidina sempre amb elegància i qualitat. La pel·lícula de
Murnau per sí sola es una joia, però amb la adient i encertadíssima improvisació amb orgue va agafar més
potència dramàtica i fasmatagòrica, creant moments de real misteri amb neguit, amb altres obscurs i altres de
verdadera poesia musical-auditiva. Es va notar que Juan de la Rubia es coneixia la pel·lícula cada segon que
passava i que ell tenia completament endinsada en la seva improvisació, en tots els detalls de la imatge com el
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repicar d’un tambor, com el galop dels cavalls, com el vent, com les onades del mar, com la llum del sol i la foscor
de la nit que li va anar donant forma i color musical segons les escenes, i amb detalls musicals com el moviment
d’una mà o el d’una mirada o l’expressió de la cara o el moviment corporal. Quan apareixia la figura del comte
Orlok la música es transformava amb força que anava creixent fins el seu punt culminant tant visual com musical
com expressiu segons les imatges.
Va ser una experiència única poder sentir la força i talent amb que Juan de la Rubia va interpretar durant 90
minuts amb valentia i gran concentració mental, amb gran expressivitat i sensibilitat creant una versió musical del
clàssic Nosferatu amb una gran poesia-musical-visual-descriptiva.
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