ara DIVENDRES, 14 DE JUNY DEL 2019

33

cultura
cultura
i oci

PREMI EUROPEU A HARQUITECTES
El despatx Harquitectes segueix tenint ressò gràcies a la seva
renovació del Centre Cívic Lleialtat Santsenca: ahir a la nit
van rebre un dels premis europeus d’intervenció en el
patrimoni que atorga l’Agrupació d’Arquitectes per a la
Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic
(AADIPA) perquè la seva intervenció, segons el jurat, “manté
l’esperit original de l’edifici” amb una arquitectura “sensible”
i “compromesa amb la sostenibilitat”. En la categoria de

Tres pel·lícules
recents que
viatgen pels EUA
‘American honey’
A diferència del disc Western
stars de Springsteen, a la pel·lícula American honey (2016) Andrea Arnold s’enfronta a un present conflictiu a través del viatge
d’una colla de desheretats de la
classe obrera, com els oblidats de
Buñuel però amb furgoneta.
Amb llibertat, però sense romanticisme.
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A propòsit de
‘Western stars’

divulgació van ser premiades Montserrat Villaverde i Laida
Memba Ikuga pel projecte Patrimoni Guinea 2020, perquè és
“un model participatiu, multidisciplinari, integral i
reproduïble” per valoritzar el patrimoni. En aquesta edició el
jurat va atorgar un premi especial de restauració a l’estudi
belga Ma2 Project per l’edifici art nouveau Maison Saint Cyr,
a Brussel·les, i també van ser premiades la plaça Skanderberg,
a Tirana, i el pla especial de protecció i rehabilitació del
centre històric de Liérganes (Cantàbria).

40 anys del Taller de Músics
DISSABTE
BARCELONA
El Taller de Músics celebra el 40è aniversari recuperant aquest dissabte les
12 Hores de Jazz a la Ronda de Sant Antoni de Barcelona que s’havien fet als
anys 80. En aquesta festa gratuïta que
començarà a les 12 del migdia hi participaran més de 120 artistes. Entre d’altres, hi actuaran Andrea Motis & Joan
Chamorro Group, Monique Makon & Original Jazz Orquestra, Micaela Chalmeta
Big Band, Sara Terraza & The Black
Sheep i A Free K.

MANOLO GARC
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‘Comanchería’
En aquesta pel·lícula del 2016 de
David Mackenzie el viatge és doble: un és el camí que recorren
els protagonistes per atracar uns
bancs en diferents llocs de Texas, i l’altre és un viatge per la
restitució de la dignitat. Atraquen el banc que vol embargarlos la casa. Springsteen en podria
haver fet una cançó.

Les pallasses surten al carrer

Música gratis al port
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SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
Sant Esteve de Palautordera torna a ser
un festí d’humor fins diumenge amb les
artistes que participen en el VI Festival
de Pallasses que organitza el Circ Cric.
El final de festa promet ser antològic:
totes les pallasses participants sortiran
al carrer diumenge al migdia per presentar Grease: Acachús, Demontuplayer, una creació coral que defineixen
com una “versió pallassística i furtiva”
del musical protagonitzat per John
Travolta i Olivia Newton-John.
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BARCELONA
El Maremagnum Fest celebra una nova
edició a Barcelona aquest cap de setmana amb Mishima com a cap de cartell
i un reguitzell d’artistes com ara Jana
Sirés, que viatja del folk a l’electrònica,
i Paula Valls, que presenta el seu intimista I am. El festival del centre comercial Maremagnum és gratuït i també
hi actuaran Ramon Mirabet, Mavica,
que interpretarà temes de l’EP Gone, i
Intana, amb temes del seu segon disc,
A plan of us.

‘The miseducation of
Cameron Post’
Ambientada el 1993, aquesta
pel·lícula dirigida per Desiree
Akhavan el 2018 funciona com a
premonició de l’onada repressiva de l’era Trump. La protagonista és enviada a un centre de
reeducació per corregir la seva
homosexualitat. Aquí la carretera és la possibilitat d’una fugida,
com en discos anteriors del Boss.

Bons dissenys en família

El valor de la música d’arrel

DIUMENGE
BARCELONA
¿La percepció dels objectes quotidians
canvia al llarg dels anys? ¿Als nens també els semblen bons el dissenys que els
adults aprecien? El FAD proposa dins la
Barcelona Design Week una activitat familiar al Disseny Hub, on petits i grans
poden avaluar diversos objectes quotidians i puntuar-los per separat. Al final
de la jornada s’analitzaran els resultats i
també es podrà veure si els objectes
compleixen els requisits dels 10 principis del bon disseny de Dieter Rams.
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VILANOVA I LA GELTRÚ
El 39è Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i
la Geltrú reivindica la qualitat de la
música d’arrel amb un cartell que reuneix el bo i millor del panorama nacional i internacional, com ara l’Amsterdam Klezmer Band, que actua aquesta mitjanit, l’eslovè Magnifico, el basc
Karlos Subijana, Carla Cabero, guanyadora del SONS de la Mediterrània
2018, i el sempre l’imprescindible
Miquel Gil.

