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Ompli les caselles buides del
següent requadro de 9x9
quadrats, amb xifres de l’1 al 9.
No s’ha de repetir cap número en
una mateixa fila –horitzontal o
vertical– ni subquadrícula de 3x3.
El temps mitjà de resolució
oscil.la entre els 10 i els 30
minuts, però si triga més, no es
desanimi.
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La pel.lícula de Joan López Lloret
s’ha emportat el premi al millor
documental del festival, dotat amb
6.000 euros. El jurat també va ator-
gar una menció especial a The curse
of de Hedgehog, de Dimitru Budrala
(Romania), film que fa el segui-
ment a una família gitana molt po-
bra en els seus viatges hivernals a
la recerca de la supervivència.

‘Los hermanos Oligor’
triomfa a Docúpolis

Els participants al tour de la quarta
edició del concurs actuaran a Barce-
lona el 25 de novembre. El primer
concert se celebrarà a Saragossa el
18 de novembre, el segon, un dia
després, a Madrid, i el 27 de novem-
bre actuaran a Granada. Les entra-
des per a aquestes i altres futures ci-
tes es posaran pròximament a la
venda.

La gira d’‘OT’ farà escala
al Palau Sant Jordi

La cançó Isaac, del disc de Madonna
Confessions on a dance floor –que apa-
reixerà aviat al mercat– ha creat ma-
lestar entre els rabins de Safed, a Ga-
lilea. La peça està dedicada al mestre
de la càbala Rabbi Isaac, de qui la
cantant és una gran seguidora. Els
rabins qualifiquen de «sacrilegi»
que s’hagi fet servir el seu nom per a
finalitats lucratives.

Madonna irrita
els rabins de Galilea

El grup britànic de pop, encapçalat
per Kelly Jones (veu, guitarra i pia-
no) i Richard Jones (baix) presenta
avui a les 20.45 hores a la sala Apo-
lo el seu cinquè disc, Language, sex,
violence. Other?, un treball alabat
per la crítica. La formació barcelo-
nina Poet in Process actuarà de te-
lonera, tant avui a Barcelona com
demà a Madrid.

Stereophonics presenta
el seu cinquè disc a BCN
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Gairebé 10 minuts d’ova-
ció va rebre ahir Victòria

dels Àngels al Liceu després de la
projecció d’un documental produït
per aquesta institució. La imatge de
la cantant, que va morir el 15 de ge-
ner passat, era congelada a la panta-
lla i la gent aplaudia i llançava bra-
vos com si fos una nit gloriosa d’òpe-
ra. Aquesta primera part de l’home-
natge que li va dedicar el Gran Tea-
tre va tenir una mica d’això. Sobre-
tot quan un senyor va cridar «brava»
després de veure-la en el cel.luloide
cantant un dels seus rols estrella, el
de Mimí, de La bohème de Puccini.

«Ha sigut molt emotiu tornar-la a
veure i a sentir, encara que el docu-

mental ha deixat moltes coses sen-
se dir que tots els seus seguidors
coneixem», va explicar ahir Salva-
dor Jover, que la va descobrir el 1956
interpretant Manon, al Liceu.

q CONTRAST
El clima aconseguit a la primera
part no es va repetir a la segona. Al
descans, el públic –la majoria amb
els cabells blancs– i les autoritats
–Carmen Chacón, vicepresidenta del
Congrés dels Diputats, Caterina Mie-
ras, consellera de Cultura, i Ferran
Mascarell, regidor de l’ajuntament–
va poder seguir apreciant la vida i
obra de Dels Àngels amb una exposi-
ció al Foyer del Liceu, que es podrà
visitar fins al 23 de desembre. Hi ha,
entre d’altres, el disc d’or que va ob-
tenir amb la mítica gravació de La
bohème. Més que amb l’exposició, Al-
bert Guinovart, pianista i composi-
tor, estava impressionat amb la fil-
mació: «M’ha encantat veure imat-
ges de Tannhäuser, La traviata i La
bohème que no coneixia».

La segona part no va ser tan emo-
tiva com la primera. Dels Àngels, en

una imatge de joventut projectada i
en una fotografia del 1992 col.loca-
da a l’escenari, presidien l’actuació
d’Ofelia Sala, una soprano emergent
que va interpretar obres de Toldrà,
Rossini, Wolf-Ferrari, Massenet i
Schubert amb l’Orquestra de Cam-
bra del Liceu.

Tot i que la seva interpretació va
ser correcta, després d’haver vist
una filmació que donava fe de la
grandesa de Dels Àngels, el breu

concert va semblar poca cosa. «La
Victòria es mereixia molt més», deia
una senyora que va estudiar al con-
servatori amb Dels Àngels. «Ha sigut
un homenatge fred, hi faltava escal-
for humana, algun parlament d’algú
que la conegués de prop», manifes-
tava una altra assistent, per a qui les
paraules que li va dedicar al co-
mençar l’acte Joan Matabosch, direc-
tor artístic del Liceu, no van ser sufi-
cients.<

33 Ofelia Sala i els músics del Liceu, durant la seva actuació.

ELISENDA PONS

L’última
ovació
La veu de Victòria
dels Àngels triomfa
al Liceu amb
imatges d’un
documental
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Nadal inaugura
a Atos la
restauració
d’un monestir

c

LA GENERALITAT
HA FINANÇAT
LA REHABILITACIÓ

EL PERIÓDICO
BARCELONA

ARQUITECTURA

El conseller de Política
Territorial i Obres Públi-

ques de la Generalitat, Joaquim
Nadal, va inaugurar ahir la res-
tauració d’una part del monestir
de Vatopedi, de la comunitat mo-
nacal d’Atos, a Grècia, que ha es-
tat reconvertit en sala d’exposi-
cions gràcies a una inversió de
240.000 euros de la Generalitat
de Catalunya, com a símbol de re-
paració històrica per l’atac dels
almogàvers al monestir. En
aquest acte simbòlic també hi
van participar representants del
Govern grec i de l’ambaixada es-
panyola a Grècia.

Nadal va considerar el gest,
que pretén pal.liar els danys que
van fer al segle XIV els almo-

gàvers, un exemple de la voluntat
catalana de «conciliació, diàleg i
pau».

En el seu discurs, Nadal va as-
senyalar: «El dany espiritual és
sempre intangible i no es pot re-
parar mai del tot, però el gest
que fem desprèn la voluntat i
l’acord, i si tal com deia ahir un
monjo, per als ulls de Déu mil
anys són com un dia, Catalunya
no ha trigat ni un dia a començar
la reparació dels danys cau-
sats».

El monestir Vatopedi forma
part de la comunitat ortodoxa
d’Atos, formada per 20 mones-
tirs. Aquesta república monacal
està situada al nord-est de Grècia,
a la península de Calcidica, a
prop del mar Egeu.<


