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DIVENDRES

4 DE MAIG DEL 200776 el Periódico

CANTADES D’HAVANERES
DEL 4 AL 6 DE MAIG

04/05/07. 22.00 h. Santa Margarida de Montbuí. Anoia. Barcelona. Plaça de la Vinicola.
Grup: XARXA.

05/05/07. 18:00 h. Santpedor. Bages. Barcelona. Plaça Gran. Grup: PORT BO.
05/05/07. 19:00 h. Sabadell. Vallès Occidental. Barcelona. Centre Cívic Can Balasach. Grup:

AIRES DEL VALLÈS.
05/05/07. 21:00 h. Esplugues de Llobregat. Baix Llobregat. Barcelona. Plaça Mahadma

Ghandi. Grup: MAREJOL.
05/05/07. 23:00 h. Palafrugell. Baix Empordà. Girona. La Bella Lola. Grup: L'ESPINGARI.
06/05/07. 20:00 h. Barcelona. Barcelonès. Barcelona. Plaza Mossèn Joan Cortina. Grup:

MONTJUÏC.
06/05/07. 20:03 h. El Prat de Llobregat. Baix Llobregat. Barcelona. Plaça Brailey (Barri

Llevant). Grup: GAVINA.
06/05/07. 22:00 h. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelonès. Barcelona. Barri Sant Josep. Grup:

A TOTA VELA.

El Palau personalitzarà les
butaques per al seu centenari

MÚSICA 3 ANIVERSARI

b

MARTA CERVERA
BARCELONA

Donacions a
partir de 50 euros
permetran imprimir
noms als nous seients

E
l Palau de la Música Catala-
na personalitzarà les cadi-
res de l’auditori modernista
en una campanya popular

de recaptació de fons que s’organit-
za per celebrar el centenari de
l’històric edifici, seu de l’Orfeó Ca-
talà, el 2008. A partir de 50 euros,
qualsevol podrà tenir el seu nom
gravat en una discreta etiqueta de
coure als respatllers de les butaques,
que aquest estiu es renovaran dins
un programa de millores dirigit per
l’equip d’Òscar Tusquets, que també
afectarà la il.luminació del recinte

de Domènech i Montaner.
El Palau posa a partir d’avui i du-

rant tot el mes de maig els seus
2.049 seients a disposició dels do-
nants. Les 992 butaques del segon
pis i l’orgue tindran un cost de 50
euros. Les 867 de la platea i l’amfi-
teatre es podran personalitzar a par-
tir de 1.000 euros. Les llotges, situa-
des a platea i el primer pis, costaran
30.000 euros.

AVANTATGES / Tenir butaca a nom
seu –es garanteix per un període
mínim de cinc anys– permetrà al ti-
tular prioritat en la compra d’entra-
des i descomptes en els actes del cen-
tenari. Hi haurà 14 concerts de dife-
rents gèneres entre els quals ahir es
va anunciar l’actuació conjunta de
Bobby McFerrin amb l’Orfeó Català.
El Palau atendrà les peticions per ri-
gorós ordre d’arribada, com va pas-
sar a la campanya que va permetre

restaurar l’orgue el 2002.
Amb aquesta nova operació, els

responsables del Palau esperen re-
captar prop de 800.000 euros, que
contribuiran a sufragar el pressu-
post de 3,5 milions d’euros previstos
per als actes del centenari. «El Palau
de la Música aprofitarà aquestes ce-
lebracions per donar-se a conèixer al
món», va explicar ahir Fèlix Millet,
president de la Fundació Orfeó Ca-
talà-Palau de la Música.

Les obres de restauració de l’inte-
rior de la sala es completaran amb
la millora de l’exterior, ja en procés.
Es preveu reposar-hi algunes peces
originals com la llanterna que ador-
nava la teulada (a la cantonada
d’Amadeu Vives i Sant Pere més Alt),
així com vuit peveters de més d’1,50
centímetres de llarg. Caja Madrid co-
breix gairebé la totalitat d’aquests
treballs, que tenen un cost d’1,7 mi-
lions d’euros.H

Sylvie Guillem
i Akram Khan
inauguraran
el festival Grec

DANSA 3 ESTRENA

L’espectacle que va unir els cracs de
la dansa Sylvie Guillem i Akram
Khan, Sacred monsters, inaugurarà el
Festival d’Estiu de Barcelona el 26 de
juny al Teatre Grec. La proposta, que
es repetirà l’endemà, es va estrenar
amb èxit l’octubre passat a Londres.
Els dos cèlebres ballarins hi explo-
ren nous camins a partir del ballet i
del kathak, una dansa clàssica de l’Ín-
dia. Serà la primera vegada que Gui-
llem, estrella del ballet de l’Òpera de
París amb Rudolf Nureyev, actuï a
Barcelona. Les entrades sortiran a la
venda a partir del 5 de juny amb
preus que oscil.laran entre els 15 i
els 36 euros.H

M. C.
BARCELONA

BILL COOPER

33 Imatge d’una actuació de Guillem i Khan.


